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Caraguatatuba abre inscrições para 96 vagas de cursos gratuitos em
parceria com Sebrae e Senai

O Fundo Social de Caraguatatuba, em parceria com o Sebrae e Senai – São José dos
Campos, está com inscrições abertas até sexta-feira (23) para 96 vagas dos cursos
gratuitos de Criação e Edição de Imagens para Mídias Sociais; Editor de Vídeo e Excel
completo.
As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, situada na Rua
José Damazo dos Santos, 39 – Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às
13h30. Os inscritos concorrerão às vagas, por meio de sorteio realizado no último dia de
inscrição.
Segundo a presidente do Fundo Social, Samara de Aguilar, os cursos serão voltados às
novas exigências do mercado de trabalho para aqueles que desejam atuar com
plataformas digitais e administrativas. “Esta oportunidade deve ser vista e acolhida com
muita responsabilidade já que se trata de cursos gratuitos para os munícipes, mas que são
pagos com recursos da Prefeitura Municipal e do Sebrae”, explica.
A presidente ainda destaca que “infelizmente algumas pessoas não comparecem nas
aulas ou desistem antes do término, tirando a oportunidade de outras pessoas
interessadas e que não foram sorteadas”.
Segundo o Sebrae e Senai, executores dos cursos, não será permitido o ingresso de alunos
no decorrer das aulas. Ao assinar a matrícula, o aluno precisa ter certeza do seu interesse
e disponibilidade para a oportunidade.
Os cursos fazem parte do Programa Empreenda Rápido do Sebrae e serão realizados no
laboratório de informática da Univesp, na EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar (Rua João
Marcelo, 302 – Estrela D’Alva).
Segue abaixo a programação dos cursos:
– Curso de Criação e Edição de Imagens:
32 vagas para alunos de 18 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 30/07 até 10/08 – carga horária de 28 horas.
Conteúdo: O objetivo deste curso é apresentar técnicas de criação e edição de efeitos e
imagens para divulgação em mídias sociais. O aluno vai aprender os passos de como criar
uma imagem, formatação e exportação de arquivos.

– Curso de Editor de Vídeo:
32 vagas para alunos de 18 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 08/08 até 31/08 – carga horária de 68 horas
Conteúdo: O curso de Aperfeiçoamento Editor de Vídeo (Moviemaker) tem por objetivo
apresentar técnicas de edição, composição e criação de efeitos especiais e visuais em
vídeos. O aluno vai aprender os passos de como criar uma animação, importação e
exportação de arquivos.
– Curso Excel Completo
32 vagas para alunos de 16 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 27/08 até 28/09 – carga horária de 80 horas
Conteúdo: Desenvolvimento de competências para elaborar e formatar planilhas utilizando
fórmulas e funções matemáticas, estatísticas, de data e hora, lógicas, de pesquisa, como:
SOMA, MÉDIA, SOMASE, CONT.SE, MÉDIASE, SE, PROCV, entre outras, criar gráficos e mini
gráficos, tendo em vista a produtividade e a solução de problemas em diferentes áreas de
atuação, criar planilhas automatizadas, utilizando funções aninhadas, controles de
formulário, importação de dados, gravação de macros, considerando a organização e
proteção dos dados. Criar tabelas e gráficos dinâmicos, subtotais e filtros avançados.
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Homem mata esposa e em seguida comete suicídio no bairro Olaria,
em Caraguatatuba

Uma mulher de 33 anos foi morta pelo marido, de 50, às 6h45 desta terça-feira (20), na
Rua Sebastião Carneiro, no bairro Olaria, em Caraguatatuba. O autor se matou após o
crime.
Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública, policiais militares foram
acionados para atendimento de ocorrência com vítima fatal. No local, foram informados
que o Samu confirmou a morte de uma mulher de 33 anos e de um homem de 50. Foi
apurado que a mulher morreu após levar um tiro na cabeça. Seu corpo estava na cama do
casal. O homem também apresentava ferimento na cabeça e a arma do crime, um revólver
calibre 38, foi encontrada próxima a sua mão.
Testemunhas informaram que as crianças do casal, de 13 e 9 anos, estavam dormindo no
momento do ocorrido e foram acordadas com os gritos da mãe. No imóvel, as testemunhas
encontraram a vítima já sem vida, caída na cama. O autor saiu para a rua e tentou atirar na
própria cabeça. Depois, voltou para dentro do quintal, e realizou um segundo disparo.
O Conselho Tutelar foi acionado. Foram solicitados exames periciais ao IC e IML e o caso
registrado como homicídio qualificado, violência doméstica e suicídio pela Delegacia de
Defesa da Mulher (DDM) de Caraguatatuba.
É o segundo caso de feminicídio registrado em Caraguatatuba em menos de 1 semana. Na
madrugada da última sexta-feira (16), um homem de 37 anos matou a facadas uma
mulher de 40 anos e suas duas filhas de 15 e 13 anos.
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Incêndio no Mirante do Camaroeiro destrói área de aproximadamente
4 hectares

O tempo seco ocasionado nesta época do ano aumenta o risco de queimadas. A Prefeitura
de Caraguatatuba faz um alerta para que as pessoas não façam descarte de bitucas de
cigarro em local de mata, nem fogueiras ou queimem pneus, lixo, vegetação rasteira,
restos de podas e demais resíduos dentro do perímetro urbano.
Nesta segunda-feira (19), o Mirante do Camaroeiro foi atingido pela queimada. Ainda não
se sabe o que provocou o incêndio. O caso está em investigação pelo Corpo de Bombeiros
que compareceu ao local, na tarde de ontem, com seis homens mais a viatura auto bomba,
e recebeu apoio de dois agentes da Defesa Civil.
Foram utilizados cerca de 6 mil litros de água para controlar as chamas que destruíram
uma área de aproximadamente 4 hectares.
De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, além da fiscalização, é
feito um trabalho de orientação e conscientização ambiental junto à comunidade. No mês
de maio, foram instalados coletores de bituca em pontos turísticos da cidade para evitar o
descarte incorreto do material.
Outro trabalho da Secretaria é reforçar a importância do descarte correto de resíduos em
vias públicas. A orientação é evitar a limpeza de terreno nesta época de seca com
utilização de fogo, pois ele se propaga de forma descontrolada, por meio até de uma
simples fagulha, causando grandes perdas.
Com base na lei municipal 1.630 de 2007, o crime pode acarretar multa no valor de 200
VRMs, o que representa R$ 714. Em caso de reincidência a multa dobra de valor. Quem
observar algum tipo de queimada nestas condições pode denunciar anonimamente no
Corpo de Bombeiros, no telefone 193.
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Homem mata companheira e se suicida em Caraguatatuba

Um homem de 50 anos matou a mulher de 33 anos, e depois se matou, no início da
manhã desta terça-feira (20), no Bairro da Olaria, em Caraguatatuba. O crime ocorreu na
frente dos filhos do casal, de 13 e 9 anos. Na última quinta-feira (15), um homem havia
matado sua companheira e duas filhos a facada. Ele morreu em contronto com a polícia.
De acordo com as primeiras informações, vizinhos acionaram a Polícia Militar, após
ouvirem gritos e disparos de arma de fogo na residência onde o casal morava, na Rua
Sebastião Carneiro.
Ao chegarem ao local, os policias encontraram a porta aberta e os filhos próximos aos
corpos. A mulher estava na cozinha com ferimento de tiro na cabeça e o homem foi
localizado já sem vida no quintal da casa.
As crianças não tiveram ferimentos e correram para a casa da avó para pedir ajuda.
Eles estavam em processo de separação, mas ainda moravam na mesma casa. Segundo
pessoas próximas, o homem não aceitava o divórcio.
A Polícia Civil registrou a ocorrência como sendo violência doméstica, feminicídio seguido
de suicídio.
Outro caso
Na manhã da última quinta-feira (15/7), no bairro Marim de Sá, em Caraguatatuba,
a funcionária pública Daniela Grecchi, de 40 anos, e suas duas filhas - de 15 e 13 anos foram mortas a facadas pelo ex-companheiro. A terceira filha - uma criança de 9 anos também foi ferida e socorrida ao hospital da cidade. Desde então, policiais civis e militares
fizeram buscas pelo assassino, que foi localizado por volta de 22h e morto após confronto.
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Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba alerta para golpe do SMS
para clonagem de celular

A Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba alerta para um golpe aplicado com o objetivo
de clonar celulares. Criminosos estariam ligando para comerciantes, se passando por
fiscais, e inventando que aquele comerciante estaria cometendo alguma irregularidade e
precisaria ser fiscalizado.
Com isso, o golpista informa que vai mandar um SMS e que a pessoa deve acessar esse
arquivo, digitando números no próprio SMS, para saber quais seriam as irregularidades. A
orientação é para não digitar e não acessar nada no celular.
Uma das vítimas relata que recebeu ligação no telefone fixo, onde o criminoso informa que
seria da Secretaria e recebia reclamações de que o estabelecimento estaria recebendo
pessoas sem uso de máscara. O golpista ‘enrolou’ ao telefone, disse que não foi fiscalizar
pessoalmente porque tinha muito serviço e que ia mandar um protocolo pelo SMS.
A vítima digitou os números solicitados e enviou por SMS. Sua irmã, que estava ao seu
lado, já recebeu na mesma hora a mensagem do golpe e um cliente chegou a realizar uma
transferência de mais de R$ 4 mil na conta que recebeu pelo número da vítima. O prejuízo
já soma R$ 10 mil.
O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, alerta que essa não é a forma de trabalho das
equipes. “Não enviamos ou fazemos nenhuma fiscalização por telefone. Nossos fiscais vão
in loco e, se houver necessidade, fazem a autuação no local”.
Conforme Cardozo, a pasta tem recebido reclamações neste sentido e a orientação é que
seja registrado boletim de ocorrência.
Dicas para evitar golpes
Não clique em links externos, nem faça download de arquivos anexos. Se chegar número
de telefone, não ligue de volta. Procure o número oficial na internet, caso precise fazer
contato.
Jamais digite qualquer número que receber, seja por SMS ou aplicativo (como WhatsApp).
Nunca informe sua senha, que é secreta e pessoal. Mensagens surpresas podem ser uma
bomba. Não responda se não conhece. Se suspeita de golpe, bloqueie o número, sem
responder.
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Caraguatatuba abre inscrições para cursos gratuitos em parceria com
Sebrae e Senai

O Fundo Social de Caraguatatuba, em parceria com o Sebrae e Senai – São José dos
Campos, está com inscrições abertas até sexta-feira (23) para 96 vagas dos cursos
gratuitos de Criação e Edição de Imagens para Mídias Sociais; Editor de Vídeo e Excel
completo.
As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, situada na Rua
José Damazo dos Santos, 39 – Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às
13h30. Os inscritos concorrerão às vagas, por meio de sorteio realizado no último dia de
inscrição.
Segundo a presidente do Fundo Social, Samara de Aguilar, os cursos serão voltados às
novas exigências do mercado de trabalho para aqueles que desejam atuar com
plataformas digitais e administrativas. “Esta oportunidade deve ser vista e acolhida com
muita responsabilidade já que se trata de cursos gratuitos para os munícipes, mas que são
pagos com recursos da Prefeitura Municipal e do Sebrae”, explica.
A presidente ainda destaca que “infelizmente algumas pessoas não comparecem nas
aulas ou desistem antes do término, tirando a oportunidade de outras pessoas
interessadas e que não foram sorteadas”.
Segundo o Sebrae e Senai, executores dos cursos, não será permitido o ingresso de alunos
no decorrer das aulas. Ao assinar a matrícula, o aluno precisa ter certeza do seu interesse
e disponibilidade para a oportunidade.
Os cursos fazem parte do Programa Empreenda Rápido do Sebrae e serão realizados no
laboratório de informática da Univesp, na EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar (Rua João
Marcelo, 302 – Estrela D’Alva).
Segue abaixo a programação dos cursos:
– Curso de Criação e Edição de Imagens:
32 vagas para alunos de 18 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 30/07 até 10/08 – carga horária de 28 horas.
Conteúdo: O objetivo deste curso é apresentar técnicas de criação e edição de efeitos e
imagens para divulgação em mídias sociais. O aluno vai aprender os passos de como criar
uma imagem, formatação e exportação de arquivos.

– Curso de Editor de Vídeo:
32 vagas para alunos de 18 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 08/08 até 31/08 – carga horária de 68 horas
Conteúdo: O curso de Aperfeiçoamento Editor de Vídeo (Moviemaker) tem por objetivo
apresentar técnicas de edição, composição e criação de efeitos especiais e visuais em
vídeos. O aluno vai aprender os passos de como criar uma animação, importação e
exportação de arquivos.
– Curso Excel Completo
32 vagas para alunos de 16 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 27/08 até 28/09 – carga horária de 80 horas
Conteúdo: Desenvolvimento de competências para elaborar e formatar planilhas utilizando
fórmulas e funções matemáticas, estatísticas, de data e hora, lógicas, de pesquisa, como:
SOMA, MÉDIA, SOMASE, CONT.SE, MÉDIASE, SE, PROCV, entre outras, criar gráficos e mini
gráficos, tendo em vista a produtividade e a solução de problemas em diferentes áreas de
atuação, criar planilhas automatizadas, utilizando funções aninhadas, controles de
formulário, importação de dados, gravação de macros, considerando a organização e
proteção dos dados. Criar tabelas e gráficos dinâmicos, subtotais e filtros avançados.
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Mulher é morta a tiros pelo companheiro em Caraguá; homem
cometeu suicídio
Mulher de 33 anos foi morta pelo companheiro na frente dos dois filhos de 13 e
nove anos. Após o crime, homem cometeu suicídio.

Um homem matou a esposa e depois cometeu suicídio em Caraguatatuba nesta terça-feira
(20). De acordo com a polícia, o crime foi cometido na casa do casal na frente dos dois
filhos, de 13 e nove anos.
O crime aconteceu no bairro Olaria, por volta das 6h. De acordo com a polícia, eles foram
acionados para uma briga de casal, mas ao chegarem ao imóvel encontraram o homem de
50 anos a mulher de 33 anos mortos.
De acordo com os filhos, os pais estavam tendo uma discussão, quando o homem sacou a
arma e atirou contra a esposa. Depois, ele cometeu suicídio. As crianças correram para a
casa da avó, próxima ao local e pediram por ajuda. Elas não ficaram feridas.
De acordo com a Polícia Civil, o casal estava junto há 15 anos e o homem trabalhava como
jardineiro. A polícia ainda investiga a procedência da arma usada no crime. A suspeita é de
que a motivação tenha sido ciúme.
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Covid-19: veja quem pode se vacinar nas cidades da região nesta
quarta-feira
Algumas cidades imunizam pessoas de 30 anos. Veja quais as faixas etárias vão
receber a imunização nesta quarta-feira.

A campanha de imunização contra a Covid-19 segue nas cidades do Vale do Paraíba nesta
quarta-feira (20).
Confira abaixo quais cidades estão aplicando doses e quem pode se vacinar:

Taubaté
A cidade vai vacinar pessoas com 32 anos. As doses são aplicadas nas UBS Mais
Aeroporto, Chácaras Reunidas Brasil, Três Marias I, Mourisco, Gurilândia, nas ESF Jaraguá,
Novo Horizonte, Ana Rosa, Marlene Miranda, Estoril, Continental e nos Pamos São Carlos,
Bonfim e Estiva.

São José dos Campos
São José dos Campos segue vacinando pessoas com 30 anos. As doses são aplicadas nas
casas do idoso ou em uma das UBS´s Resolve entre às 8h e 17h.
Pessoas de 18 anos ou mais com comorbidades, profissionais e estudantes da saúde,
profissionais da educação, motoristas e cobradores do transporte público e aeroportuário,
gestantes e puérperas também poderão ser vacinadas, das 8h às 17h, nas Casas do Idoso.
No caso de pessoas acamadas, é necessário o agendamento prévio para solicitação da
aplicação na residência.

Jacareí
Jacareí inicia a imunização das pessoas de 32 anos. A vacinação ocorre das 12h às 16h
em todas as Unidades Básicas de Saúde e Unidades Municipais de Saúde da Família. Na
UBS Central, a vacina é aplicada das 12h às 18h.

Caçapava
Caçapava aplica nesta quarta-feira a 1ª dose nas pessoas de 32 e 31 anos das 8h30 às
15h30, ou até o término das doses. Esse público pode receber a vacina nas unidades de
saúde do Pinus do Iriguassu, Vila Santos, Vila Paraíso, Caçapava Velha, Nova Caçapava,
Piedade e Jardim Rafael, das 8h30 às 15h30.

Atibaia
Na região bragantina, Atibaia retoma a vacinação do público sem comoridade de 30 a 34
anos, que iniciou nessa segunda-feira (19). A vacinação na cidade é das 8h às 16h e
acontece por agendamento.

Caraguatatuba
No litoral norte, Caraguatatuba segue com a aplicação da primeira dose em pessoas entre
25 e 29 anos sem comorbidades. A vacinação na cidade é por agendamento e é preciso
realizar o cadastro pelo "Vacina Caraguá" no aplicativo da prefeitura.

Lorena
Lorena vai imunizar pessoas de 46 anos ou mais com a 2ª dose da Coronavac. A vacinação
ocorre das das 08h às 11h30 para os nascidos entre janeiro e junho; e das 13h às 15h30
para os nascidos entre julho e dezembro, na quadra do Centro Social Urbano, localizado na
Rua Capitão Oscar Santos Bitencourt, nº 432, Nova Lorena.
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Homem mata a esposa na frente dos filhos e comete suicídio em
Caraguatatuba

Um homem de 50 anos matou a esposa a tiros e cometeu suicídio logo em seguida na
manhã desta terça-feira (20) no bairro Olaria em Caraguatatuba.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 6h e, ao chegar no
local, apurou que o homem teria discutido com a esposa de 33 anos e feito disparos contra
a vítima ao lado do filho, de 13 anos. Na sequência, ele se matou com um tiro na região da
cabeça.
O episódio ainda foi presenciado por outro filho, de 9 anos. Na ação, as duas crianças
correram para a casa da avó, onde pediram socorro. Elas não foram feridas.
O caso está sendo registrado junto à Polícia Civil.
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Homem mata a mulher na frente dos filhos e se suicida em
Caraguatatuba

A cidade de Caraguatatuba registrou mais um crime violento. Na manhã desta terça-feira
(20), no bairro do Olaria, região sul da município, Ismael Francisco Magalhães, de 50 anos,
matou a mulher, Rubenity Soares Barbosa, de 33 anos, e depois se matou. Tudo teria
ocorrido na frente dos filhos do casal de 13 e 9 anos.
As primeiras informações são de que o casal estava se separando, mas vivia na mesma
casa, situada na rua Sebastião Carneiro.
Segundo informações, o crime teria ocorrido por volta das 5h30 da manhã, desta terçafeira. Os vizinhos ouviram tiros e acionaram a Polícia Militar para ver o que estava
ocorrendo no interior da residência onde morava o casal.
Quando os policiais chegaram na casa encontraram Rubenity morta na cozinha e o corpo
de Ismael no quintal. A polícia civil investiga o caso registrado como violência doméstica,
feminícidio, seguido de suicídio.
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Em 18 meses, Caraguá registrou 553 boletins de violência doméstica

A cidade de Caraguatatuba já registrou neste ano quatro casos de feminicidios. Nos
últimos seis dias, quatro mulheres foram assassinadas violentamente na cidade, três no
bairro da Martim de Sá e, uma no bairro do Olaria. Em 2020, não houve nenhum registro
de feminicidio no município.
Nos últimos 18 meses, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Caraguatatuba
registrou 553 boletins de ocorrência de lesão corporal e ameaça. Desses, 220 casos foram
esclarecidos, resultando na prisão ou aplicação de medidas protetivas contra o agressor.
Os dados foram repassados pela Prefeitura.
A delegada da mulher, Patrícia Casanova Crivochein, reforça às mulheres para que façam a
denúncia e, o mais importante, que auxiliem nas investigações, comparecendo ao Instituto
Médico Legal (IML) para realização do exame de corpo de delito, apresentando
testemunhas e documentos para contribuir no esclarecimento dos casos.
“A sociedade também precisa colaborar. Ser testemunha, ou "meter a colher", é um passo
importante na defesa das mulheres, que muitas vezes se veem sozinhas nessa luta. Mas
não estão! Devemos nos sentir empoderadas e encorajadas a nunca se calar diante da
violência. Uma por todas, todas por uma. Esse é o lema! Estou à disposição de todas”,
ressaltou a delegada.
Proteção
Caraguatatuba possui uma rede de proteção que auxilia na resolução dos casos. O Centro
Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), presta atendimento às mulheres vítimas de
violência.
As denúncias chegam ao CIAM por meio da Delegacia da Mulher (DDM), Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) ou por demanda espontânea, quando a própria vítima busca
ajuda. O processo de acolhimento é realizado em duas por etapas: avaliação e
acompanhamento.
Na avaliação é classificado o risco do caso e decidido junto com a mulher as medidas que
serão tomadas. Após esse primeiro contato, a vítima passa por orientação com assistente
social, psicóloga e orientação jurídica.

Já o acompanhamento é realizado por meio de atendimentos individualizados, visita
domiciliar e grupos (suspensos agora devido à pandemia).
O objetivo é o empoderamento das mulheres por meio de espaços de reflexão e
conhecimento dos seus direitos, permitindo assim com que ela ressignifique a violência
sofrida e trace novos planos para sua vida.
Para denunciar qualquer ato de violência contra a mulher, ligue 180. Esse número
é gratuito, confidencial (anônimo) e funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive
finais de semana e feriados, e pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil.
Dados da violência
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), coordenado pela
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, é o responsável por atender todos os
casos de violência do município, seja criança, adolescente, mulher ou idoso que tiveram
seus direitos violados. Em 2021, os números de atendimento, principalmente com
crianças, adolescente e mulheres, aumentaram.
A violência psicológica registrou um aumento de 30% nos casos contra criança e
adolescente. Já em relação às mulheres os números triplicaram. O confinamento imposto
pela pandemia da Covid-19 evidenciou ainda mais os casos de violência doméstica no
Brasil.
Serviço:
- Centro Integrado de Atendimento à Mulher - CIAM – Avenida Cuiabá, 400 – Indaiá
(próximo ao AME)
Telefone: 3883-9908
Horário de atendimento: segunda a sexta, das 9h às 15h
- Delegacia de Defesa da Mulher – DDM - Avenida Maranhão, 341 - Jardim Primavera
Telefone: 3882-3242
Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 9h às 18h
- Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas - Rua Senador Feijó,
165 - Jardim Aruan
Telefone: (12) 3886-2960
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Fogo se alastra em famoso ponto turístico do Litoral Norte
Ponto turístico perdeu cerca de quatro hectares com a forte queimada

O Mirante do Camaroeiro, ponto turístico localizado na cidade de Caraguatatuba, Litoral
Norte de São Paulo, foi alvo de um grande incêndio nesta segunda-feira (19). As chamas
começaram às 17h30 e foram controladas às 18h15.
Cerca de quatro hectares foram atingidos pelo fogo, sendo necessário o uso de 6 mil litros
de água para controlá-lo. O Corpo de Bombeiros movimentou uma viatura auto bomba e
seis agentes para atender ao chamado, outros dois agentes da Defesa Civil também foram
acionados.
A causa do incêndio ainda não foi apurada e passa por perícia. A Defesa Civil e o Corpo de
Bombeiros alertam sobre os cuidados com incidentes durante o inverno e tempo seco. É
importante atentar-se ao descarte correto de bitucas de cigarro, não realizar fogueiras e
evitar refletir a luz solar.
A lei municipal 1.630 de 2007 de Caraguatatuba proíbe a queimada em todo e qualquer
perímetro urbano da cidade. A desobediência pode acarretar em multa no valor de 200
VRMs, o que representa R$ 714. Em caso de reincidência a multa dobra de valor.
Quem observar algum tipo de queimada nestas condições pode denunciar anonimamente
na Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 3897-2530.
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Homem assassina esposa de 33 anos e comete suicídio em
Caraguatatuba (SP)
Crime ocorreu na frente dos filhos de 13 e 9 anos

Mais um crime bárbaro ocorreu em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na
manhã desta terça-feira (20). Após um homem matar a ex-esposa e filhas a facadas na
última semana, dessa vez houve o assassinato de uma mulher de 33 anos, no bairro
Olaria, na região central da cidade.
O homem, de 50 anos, se matou depois do crime que cometeu nas frente dos filhos de 13
e 9 anos. As informações são do portal Repórter Online Litoral.
A polícia foi chamada após vizinhos ouvirem gritos e disparos de arma de fogo na
residência do casal, na rua Sebastião Carneiro.
Segundo a PM, o assassino matou a mulher com tiros na cabeça. O corpo da vítima foi
encontrado no quarto. Na sequência, os policiais encontraram o corpo do homem no
quintal.
Na residência, os policiais encontram portas abertas e as filhas do casal perto dos corpos.
Ainda de acordo com a PM, o casal estava em processo de separação, por isso moravam
na mesma casa.
A Polícia Civil registrou a ocorrência como violência doméstica e feminicídio seguido de
suicídio.
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Prefeitura e EDP concluem reparos na rede de energia elétrica do PróMulher e elevador entra em operação

A Prefeitura de Caraguatatuba e a empresa de responsável pelo fornecimento de energia
elétrica na região – EDP – concluíram os serviços de melhorais na rede de energia externa
do Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher), no Sumaré.
Com os reparos realizados e um novo poste de energia, a Prefeitura colocou em
funcionamento o elevador da unidade que estava desativado. Ele só poderia voltar a
funcionar após a melhoria da rede elétrica.
O valor pago pela Prefeitura para a realização do serviço pela EDP foi de R$ 5.754,23.
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Ciapi promove live sobre Fortalecimento Muscular

Nesta quarta-feira e sexta-feira (21 e 23), às 9h, o professor de Educação Física, Douglas
Fabiano, vai dar uma aula virtual de fortalecimento muscular para pessoas na terceira
idade.
Para
participar
da live basta
acessar
o
aplicativo
Zoom,
com
o
link: https://us04web.zoom.us/j/75638891761. O ID da reunião é: 756 3889 1761 e a
senha de acesso: ciapi.
A iniciativa do evento é do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao
Idoso (Ciapi), administrado pelo IDGT – Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia
e Pesquisa em Saúde e Assistência Social, com supervisão da Secretaria dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi).
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Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais bolsistas do PEAD para
atuar ruas do município

A Prefeitura de Caraguatatuba divulgou a lista com mais quatro bolsistas selecionados no
Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) para trabalhar em serviços de
limpeza e manutenção dos logradouros públicos do município. Os convocados devem ir,
observando as datas específicas para evitar aglomerações, nesta quarta, quinta e sextafeira (21, 22 e 23/7), das 9h às 14h, no Departamento de RH da Secretaria da
Administração, no Centro. A listagem está publicada na edição do Diário Oficial Eletrônico
do Município (Edital 586) desta terça-feira (20).
Os candidatos de beneficiário de serviços pesados, classificados entre 1.013º e 1.016º,
precisam se dirigir ao Departamento de RH até sexta-feira (utilizando máscara conforme o
Decreto Municipal nº 1.249, de 28 de abril de 2020) para receberem senhas com horários
de atendimentos específicos para evitar aglomerações de pessoas e conter o avanço da
Covid-19. A Prefeitura de Caraguatatuba convocou 1.298 bolsistas do PEAD desde março
de 2020, dos quais 282 eram beneficiários de serviços leves e 1.016 de pesados.
No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); comprovante
de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia);
título de eleitor (original e cópia); comprovante de votação da última eleição ou certidão de
quitação eleitoral; certificado de reservista – se for do sexo masculino (original e cópia);
documento onde conste o número do PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho –
CTPS (original); cópia da carteira de trabalho (página com o número e série e página com
os dados pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão
de casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de nascimento
dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de antecedentes criminais. As
divergências de documentos e informações prestadas no momento da inscrição em
fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação do candidato.
Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja necessidade
de emissão de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, como certidões de
quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato não tenha acesso à internet,
a Prefeitura irá receber toda documentação, após o período de isolamento e reabertura
dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório Eleitoral.
Os bolsistas de ambos os sexos executam atividades de roçada (manual e mecânica) e
limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias públicas, bem como a varrição

de praias e manutenção de obras, supervisionadas pela Secretaria de Serviços Públicos
(Sesep).
O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na Avenida
Frei Pacífico Wagner, 985 – Centro (próximo à Secretaria de Governo). Mais informações
pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento ao público à distância é
das 9h às 14h.
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Inscrições abertas para micro e pequenas empresas na Rodada de
Negócios Virtual do Sebrae-SP

O Sebrae-SP convida você a participar da Rodada de Negócios Virtual que será realizada no
dia 29 de julho, das 13h30 às 17h30.
O objetivo desta iniciativa é promover encontros empresarias online que fomentem a
realização de negócios entre empresas compradoras e micro e pequenas empresas
fornecedoras do Estado de SP.
Os benefícios para sua empresa são o acesso direto, oportunidades de vendas e
networking qualificado.
Para participar, acesse https://sebrae.rodadasonline.com.br veja as opções de demanda e
faça sua inscrição até sexta-feira, dia 23, às 9h.
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Comdefi abre inscrições para vagas de conselheiro da sociedade civil

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (Comdefi) informa que iniciou o processo
de escolha para o provimento de três vagas de conselheiros da Sociedade Civil.
Duas vagas são para representante titular e um suplente para associações civis que, de
acordo com seu estatuto social, atuem no atendimento e defesa dos direitos de pessoas
com deficiência. A terceira vaga é para representante suplente de associações civis que
tenham interesse nas ações de defesa de direitos da pessoa com deficiência e de sua
política de atendimento.
Pré-requisitos para a candidatura: ter idade superior a 18 anos; residir no Município de
Caraguatatuba; estar em pleno gozo de seus direitos civis; apresentar Mini Currículo; foto
digital; indicação mediante ofício em papel timbrado, assinado pelo seu representante
legal da associação que irá representar.
Não serão aceitos requerimentos de inscrições por via postal, internet, fax ou por
procuração. A função de conselheiro não é remunerada.
O Comdefi tem como função propor, analisar e deliberar ações para o município referentes
à promoção e à defesa dos direitos das pessoas com deficiência; fiscalizar e contribuir
para a implementação das políticas de garantia dos direitos da pessoa com deficiência —
municipais, estaduais e federais.
As inscrições serão realizadas na sede da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e do Idoso (Sepedi), na sala dos conselhos, a partir do dia 4 de Agosto de 2021
até 29 de Setembro de 2021, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14hs. A Secretaria fica
situada à Rua Jorge Burhian, 10, bairro Jardim Jaqueira.
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Caraguatatuba se destaca em tecnologia com criação de aplicativos e
sistemas digitais

A Prefeitura de Caraguatatuba, desde o ano de 2017, vem se destacando na criação e
formulação de sistemas digitais e aplicativos para uso da população. Algumas das
principais ações estão o ‘Vacina Caragua’, ‘Caraguatatuba 156’, câmeras de
monitoramento e a recém-disponibilização do Cittamobi, que auxilia os passageiros da
Praiamar na utilização do transporte público.
Os trabalhos são liderados pela Secretaria de Tecnologia da Informação, que desde a data
citada, desenvolveu quase 30 projetos para agilizar os processos da gestão municipal,
desde atendimento até aprimoramento dos serviços.
O perfil inovador do Prefeito Aguilar Junior, permitiu um salto do desenvolvimento
tecnológico e modernização dos serviços públicos municipais, tornando Caraguatatuba
uma cidade digital e inteligente.
Uma ação que auxiliou neste desenvolvimento foi transformar a Diretoria de Informática na
atual Secretaria de Tecnologia da Informação, em 2017. No mesmo ano, a cidade foi
reconhecida pelo prêmio ‘Projeto Inovador’, concedido pela Rede Cidade Brasil. Com o
prêmio, foi possível investir e desenvolver a capacidade dos servidores, executar projetos e
apoiar as secretarias com as demandas que envolvam tecnologia.
Aguilar Junior participou, nesta terça-feira, do webinar organizado pela Rede Cidade Digital
(RCD), que teve como objetivo debater os benefícios da tecnologia na entrega de serviços
mais eficientes e acessíveis para a população.
“Caraguatatuba nunca teve um investimento tão grande em tecnologia como tem agora.
Minha missão, é transformar cada vez mais o município em uma cidade inteligente nos
próximos anos”, explica Aguilar Junior.
Vacina Caragua
Lançado no início do mês de abril, o sistema ‘Vacina Caragua’, disponível no aplicativo
‘Caraguatatuba 156’, trouxe para os munícipes, agilidade na vacinação. Com ele, as
pessoas podem realizar o seu cadastro e entrar na fila eletrônica da vacina. Quando sua
faixa etária é liberada para vacinação, o morador recebe o seu agendamento e, em
seguida, a vacina.
Com o sistema, todos os cadastros receberam a sua dose contra a Covid-19, sem filas ou
aglomerações. Além disso, com a inscrição, as vacinas foram garantidas e nenhum

munícipe após o agendamento, ficou sem receber a sua dose. Ao todo, em Caraguatatuba,
foram aplicadas mais de 82 mil vacinas com o auxilio do sistema.
Caraguatatuba 156
Disponível desde o 2º semestre de 2019, a plataforma aproximou a interação entre a
administração e os munícipes. A Central Integrada de Relacionamento consiste em três
canais de atendimento ao munícipe: por meio de aplicativo de celular nos sistemas IOS e
Android; pelo portal web no endereço eletrônico 156.caraguatatuba.sp.gov.br; e pelo
telefone 156.
Até junho, a central ‘Caraguatatuba 156’ já registrou 138.309 solicitações. Destas, 87.633
foram concluídas, representando 63,36% de demanda atendida. Também foram realizados
78.167 downloads do aplicativo, sendo 18.930 apenas no mês de junho.
Câmera de Monitoramento
Já em março de 2017 foi realizada a entrega de 17 câmeras de monitoramento, reativadas
após análise técnica de viabilidade e adequação dos equipamentos e recursos disponíveis.
Os pontos de monitoramento foram definidos pelo Comando da Polícia Militar da cidade,
conforme os índices de criminalidade. O Centro de Controle é baseado em uma sala da
Secretaria de Mobilidade Urbana.
Os agentes de trânsito e de segurança pública do Estado (polícia civil e policia militar) de
plantão tem acesso ao sistema em tempo real. Além de servir de apoio a Polícia Militar, as
câmeras servem para o monitoramento dos prédios públicos para evitar ocorrências
relacionadas a furtos e atos de vandalismo.
Outros projetos
A Prefeitura de Caraguatatuba realizou ainda outros projetos voltados para a tecnologia. O
portal da gestão municipal foi 100% atualizado, adequando todas as abas e páginas, além
de tornar o site acessível para pessoas com deficiência ocular, motora e com problemas de
audição.
Além disso, a Secretaria de Tecnologia da Informação automatizou a entrega de exames
laboratoriais; aprimorou os sistemas da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao
Cidadão, da Ouvidoria, Gabinete do Prefeito, SAM e site do Procon; instalou internet fibra
ótica em todas as Unidades Básicas de Saúde; criou os sistemas de Cadastramento dos
Programas Habitacionais, de autorização para veículos de fretamento turístico, do
monitoramento de temperatura e umidade dos CPDs; instalou e criou o projeto Wi-fi Livre,
com pontos de internet espalhados por praças e pontos turísticos; implantou o servidor de
Raio X para laudos terceirizados nas UPAs e Centro de Especialidades; migrou servidores
físicos para virtualizados; entre outros projetos.
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Caraguatatuba vacina população adulta em situação de rua contra
Covid

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Social e
Cidadania e Saúde, vacinou a população acima de 18 anos em situação de rua contra a
Covid-19.
A abordagem foi feita por uma equipe de cada secretaria que percorreu os bairros Jardim
Jaqueira, Centro e Martim de Sá. A vacinação para esse público ocorreu na última semana.
Ao todo, 46 pessoas receberam o imunizante.
Para garantir a imunização dessa parte da população, a Prefeitura optou por utilizar a
vacina ‘Janssen’, a dose única.
Os profissionais entenderam que não seria ideal imunizar essas pessoas com outra vacina
que necessitasse de duas doses, pela dificuldade em alcançar a imunização completa.
A vacinação dessa população também é muito importante por serem mais vulnerável e não
conseguir seguir os protocolos sanitários. Além disso, a Secretaria de Saúde considera que
a vacinação é essencial para controle da doença no município.
A secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Ângela Sbruzzi, reforça que o grupo é
de extrema vulnerabilidade social, com hábitos e vivências diferenciados. “Nesse sentido,
a vacinação contra a Covid-19 torna-se prioritária a essa população”.
Ângela ainda ressalta que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania tem
intensificado diariamente a abordagem social para a população em situação de rua, em
parceria com a ‘Casa do Caminho’ e a ‘Comunidade Restituí’. “Nós ofertamos acolhimento
provisório, retorno ao município de origem e a possibilidade de reinserção social e
familiar”.
Abordagem social
Diariamente, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania realiza o
serviço de abordagem em pontos estratégicos da cidade como forma de acolhimento das
pessoas em situação de rua.
Na última semana, a ação foi feita em parceria com a Secretaria de Urbanismo e Polícia
Militar e abordou 15 pessoas, mas apenas cinco aceitaram acolhimento para o abrigo
provisório.

Neste ano, cerca de 800 pessoas foram abordadas. Durante a abordagem, é ofertado o
encaminhamento para uma Casa Transitória (onde é fornecida alimentação completa,
acompanhamento médico e psiquiátrico, ocupacional e, ao longo do processo de
recuperação, são realizados tentativas de reintegração à sociedade), acompanhamento
técnico pelo CREAS, encaminhamentos para internação (dependência química) e ainda a
regularização de documentos e benefícios.
Como ajudar de maneira correta?
Ao deparar-se com pessoas em situação de rua o cidadão ou entidade que deseja ajudar
deve entrar em contato com as equipes da Casa Transitória Casa do Caminho ou do CREAS
que tomarão as devidas providências.
Quando a situação envolver brigas, ameaças, atos de vandalismo, tráfico de drogas ou
qualquer tipo de violência a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo 190.
Serviço:
Casa Transitória Casa do Caminho – Rua Banco Itaú, 201, Porto Novo. Telefone: (12)
3887-6287
Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) – Rua Senador Feijó,
165, Jardim Aruan. Telefone: (12) 3886-2960
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REFIS da Prefeitura de Caraguatatuba com desconto de juros e multas
será em agosto

Os contribuintes poderão quitar seus débitos com a Prefeitura de Caraguatatuba, entre os
dias 2 e 31 de agosto, com a dispensa da incidência de multas e juros de mora no
Programa de Recuperação Fiscal (REFIS – LC 82/2021). A lei concede anistia, com
descontos de juros e multas, para contribuintes com débitos de tributos municipais
anteriores a 31 de dezembro de 2020.
De acordo com o prefeito Aguilar Junior, a legislação oferece aos contribuintes a
oportunidade de regularização de sua situação tributária. “Além disso, o REFIS será uma
forma de incremento da arrecadação, como meio de dinamizar os programas e serviços
públicos de Caraguatatuba e combater os efeitos negativos da pandemia da Covid-19
sobre as finanças municipais”, explica. “A iniciativa não afeta receita tributária da cidade,
pois não está concedendo isenção do pagamento do principal devidamente corrigido, não
havendo assim renúncia de receita. O programa propicia à população a oportunidade de
liquidação de seus débitos, vencidos até 31 de dezembro de 2020, com dispensa da
incidência de multa e de juros de mora”, conclui.
Os descontos variam conforme a forma de pagamento escolhida pelo cidadão, cota única
ou parcelamento (de 3x a 24x). O benefício da anistia será concedido após requerimento
do interessado à Área da Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda, isento de taxas e
emolumentos, da seguinte forma: dispensa de 100% do valor de juros e multa nos
pagamentos à vista; dispensa de 80% de juros e multas, para quem optar pelo pagamento
em três parcelas (3x) mensais consecutivas e de valores iguais; desconto de 70% de juros
e multas, para o pagamento em seis (6x) parcelas mensais seguidas e iguais; desconto de
50% do valor de juros e multa, se o pagamento for feito em até 12 parcelas mensais (um
ano) consecutivas de igual valor; e desconto de 40% do valor de juros de mora e multas, se
o pagamento for feito em até 24 vezes iguais.
A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, nos prazos fixados ou atraso
superior a três meses, importará na caducidade e cancelamento do benefício e da
dispensa das penalidades moratórias, voltando a incidir sobre o débito as consequências
da mora. Em qualquer modalidade de parcelamento, em hipótese alguma a parcela poderá
ser inferior a 10 VRM’s (Valor de Referência do Município/ 1 VRM= R$ 3,74), equivalente a
R$ 37,40.
Os honorários advocatícios (sucumbências), devidos em razão dos débitos ajuizados, no
valor correspondente a 10% do montante executado ou definido judicialmente, serão

pagos integralmente, sem qualquer desconto, da seguinte forma: à vista, na hipótese de o
contribuinte optar pelo pagamento que cota única da dívida; e em três, seis ou 12 vezes,
na hipótese de o contribuinte optar pelo pagamento parcelado. O não recolhimento ou
atraso das parcelas dos honorários advocatícios por mais de 30 dias acarretará a
caducidade (ineficácia) e o cancelamento do benefício. Caso haja parcelas pagas, o
requerente deverá solicitar a compensação dos valores pagos no Protocolo Geral.
As custas do Governo do Estado de São Paulo, despesas processuais, honorários
advocatícios, bem como a 1ª parcela do acordo de parcelamento, deverão ser pagas no
prazo máximo de cinco dias úteis, após emissão das referidas guias, sob pena do
cancelamento da anistia de juros e multas.
O contribuinte também tem a opção de agendar o atendimento pelo aplicativo
Caraguatatuba 156 (disponível na “play store” do celular) para evitar aglomerações. O
prazo do REFIS poderá será ser prorrogado uma única vez, por meio de Decreto do
Executivo.
A Área de Dívida Ativa (Guichê 2) da Secretaria da Fazenda fica no Paço Municipal,
localizado na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. Mais informações pelos telefones (12)
3897-8182/8166/8222,
WhatsApp
(12)
99755-2601
ou
pelo
email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br. O atendimento ao público é de
segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.
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Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba alerta para golpe do SMS
em clonagem de celular

A Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba alerta para um golpe aplicado com o objetivo
de clonar celulares. Criminosos estariam ligando para comerciantes, se passando por
fiscais, e inventando que aquele comerciante estaria cometendo alguma irregularidade e
precisaria ser fiscalizado.
Com isso, o golpista informa que vai mandar um SMS e que a pessoa deve acessar esse
arquivo, digitando números no próprio SMS, para saber quais seriam as irregularidades. A
orientação é para não digitar e não acessar nada no celular.
Uma das vítimas relata que recebeu ligação no telefone fixo, onde o criminoso informa que
seria da Secretaria e recebia reclamações de que o estabelecimento estaria recebendo
pessoas sem uso de máscara. O golpista ‘enrolou’ ao telefone, disse que não foi fiscalizar
pessoalmente porque tinha muito serviço e que ia mandar um protocolo pelo SMS.
A vítima digitou os números solicitados e enviou por SMS. Sua irmã, que estava ao seu
lado, já recebeu na mesma hora a mensagem do golpe e um cliente chegou a realizar uma
transferência de mais de R$ 4 mil na conta que recebeu pelo número da vítima. O prejuízo
já soma R$ 10 mil.
O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, alerta que essa não é a forma de trabalho das
equipes. “Não enviamos ou fazemos nenhuma fiscalização por telefone. Nossos fiscais
vão in loco e, se houver necessidade, fazem a autuação no local”.
Conforme Cardozo, a pasta tem recebido reclamações neste sentido e a orientação é que
seja registrado boletim de ocorrência.
Dicas para evitar golpes
Não clique em links externos, nem faça download de arquivos anexos. Se chegar número
de telefone, não ligue de volta. Procure o número oficial na internet, caso precise fazer
contato.
Jamais digite qualquer número que receber, seja por SMS ou aplicativo (como WhatsApp).
Nunca informe sua senha, que é secreta e pessoal. Mensagens surpresas podem ser uma
bomba. Não responda se não conhece. Se suspeita de golpe, bloqueie o número, sem
responder.
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Equipe de Caraguatatuba é campeã no Campeonato Brasileiro de
Maratonas Aquáticas

A equipe de Natação de Caraguatatuba foi campeã, por equipe, na prova dos 7,5 km da 1ª
Etapa do Brasileiro de Maratonas Aquáticas disputado em São Luís (MA), nos últimos dias
17 e 18.
O técnico João Baduca disse que o trabalho continuado na piscina do Centro Esportivo
Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) e o empenho dos nadadores possibilitaram o
excelente resultado nessa prova.
“Só tenho a agradecer aos atletas por traduzir na água o que fazemos incansavelmente
nos treinos. Agradeço aos pais e mantenedoras, ao prefeito Aguilar Junior e ao secretário
de Esportes, Edvaldo Ormindo da Silva, por confiarem no meu trabalho Também à minha
família e toda minha equipe multidisciplinar por acreditarem nesse sonho”, declarou o
técnico João Baduca.
Resultado Geral Feminino na prova 7,5km: 3º lugar – Isabela Perrone
Resultados por Categoria prova 7,5km.
Infantil Masculino: 6º lugar – Vitor Kanashiro; 8º lugar – Raphael Juliano Frazão
Juvenil Feminino: 1º lugar – Natália Lobo.
Juvenil masculino: 7º lugar – Theo Melquíades
Júnior Feminino: 2º lugar – Isabela Perrone.
Júnior Masculino: 3º lugar – Giovanni Boninsenha.
Sênior Feminino: 2º lugar – Rafaela Monilly
Resultados por Categoria prova 5km
Infantil Masculino: 9º – Vitor Kanashiro; 7º lugar – Raphael Frazão
Juvenil Feminino: 2º lugar – Natália Lobo
Júnior Feminino: 3º lugar – Isabela Perrone
Júnior Masculino: 5º lugar – Giovanni Boninsenha
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Prefeitura de Caraguatatuba alerta para queimadas na zona urbana
do município

O tempo seco ocasionado nesta época do ano aumenta o risco de queimadas. A Prefeitura
de Caraguatatuba faz um alerta para que as pessoas não façam descarte de bitucas de
cigarro em local de mata, nem fogueiras ou queimem pneus, lixo, vegetação rasteira,
restos de podas e demais resíduos dentro do perímetro urbano.
Nesta segunda-feira (19), o Mirante do Camaroeiro foi atingido pela queimada. Ainda não
se sabe o que provocou o incêndio. O caso está em investigação pelo Corpo de Bombeiros
que compareceu ao local, na tarde de ontem, com seis homens mais a viatura auto bomba,
e recebeu apoio de dois agentes da Defesa Civil.
Foram utilizados cerca de 6 mil litros de água para controlar as chamas que destruíram
uma área de aproximadamente 4 hectares.
De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, além da fiscalização, é
feito um trabalho de orientação e conscientização ambiental junto à comunidade. No mês
de maio, foram instalados coletores de bituca em pontos turísticos da cidade para evitar o
descarte incorreto do material.
Outro trabalho da Secretaria é reforçar a importância do descarte correto de resíduos em
vias públicas. A orientação é evitar a limpeza de terreno nesta época de seca com
utilização de fogo, pois ele se propaga de forma descontrolada, por meio até de uma
simples fagulha, causando grandes perdas.
Com base na lei municipal 1.630 de 2007, o crime pode acarretar multa no valor de 200
VRMs, o que representa R$ 714. Em caso de reincidência a multa dobra de valor. Quem
observar algum tipo de queimada nestas condições pode denunciar anonimamente no
Corpo de Bombeiros, no telefone 193.
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Diante de feminicídios, Caraguatatuba reforça a importância dos
serviços oferecidos à proteção da mulher

Mesmo diante dos avanços na defesa dos direitos da mulher, a violência ainda é um
assunto que necessita ser falado. Caraguatatuba presenciou em menos de uma semana
casos de feminícidio que chocaram a cidade pela forma como ocorreram. Muitas vezes, por
medo ou intimidação, as vítimas de violência doméstica não denunciam os agressores e o
final pode ser brutal.
Em Caraguatatuba, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) atua na investigação de
crimes contra a mulher, cometidos no âmbito doméstico e familiar, além de delitos contra
a dignidade sexual de mulheres, crianças e adolescentes e no enfrentamento aos crimes
envolvendo crianças e adolescentes, tais como maus-tratos, tortura, abandono de incapaz,
entre outros.
Segundos dados da DDM, os crimes com maior incidência foram de lesão corporal e
ameaça no âmbito da violência doméstica, com 553 boletins de ocorrência desta natureza
registrados de 2020 até os dias de hoje. A Delegacia já conseguiu esclarecer cerca de 220
casos, resultando na prisão ou aplicação de medidas protetivas contra o agressor.
Outro dado foi o aumento dos casos de feminicídios. Em 2020, nenhum caso foi registrado,
este ano, já foram quatro registros na DDM.
A delegada da mulher, Patrícia Casanova Crivochein, reforça às mulheres para que façam a
denúncia e, o mais importante, que auxiliem nas investigações, comparecendo ao Instituto
Médico Legal (IML) para realização do exame de corpo de delito, apresentando
testemunhas e documentos para contribuir no esclarecimento dos casos.
“A sociedade também precisa colaborar. Ser testemunha, ou “meter a colher”, é um passo
importante na defesa das mulheres, que muitas vezes se veem sozinhas nessa luta. Mas
não estão! Devemos nos sentir empoderadas e encorajadas a nunca se calar diante da
violência. Uma por todas, todas por uma. Esse é o lema! Estou à disposição de todas”,
ressaltou a delegada.
Caraguatatuba possui uma rede de proteção que auxilia na resolução dos casos. O Centro
Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), inaugurado em 2017, presta atendimento às
mulheres vítimas de violência.
As denúncias chegam ao CIAM por meio da Delegacia da Mulher (DDM), Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência de

Assistência Social (Cras) ou por demanda espontânea, quando a própria vítima busca
ajuda. O processo de acolhimento é realizado em duas por etapas: avaliação e
acompanhamento.
Na avaliação é classificado o risco do caso e decidido junto com a mulher as medidas que
serão tomadas. Após esse primeiro contato, a vítima passa por orientação com assistente
social, psicóloga e orientação jurídica.
Já o acompanhamento é realizado por meio de atendimentos individualizados, visita
domiciliar e grupos (suspensos agora devido à pandemia).
O objetivo é o empoderamento das mulheres por meio de espaços de reflexão e
conhecimento dos seus direitos, permitindo assim com que ela ressignifique a violência
sofrida e trace novos planos para sua vida.
Para denunciar qualquer ato de violência contra a mulher, ligue 180. Esse número
é gratuito, confidencial (anônimo) e funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive
finais de semana e feriados, e pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil.
Dados da violência
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), coordenado pela
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, é o responsável por atender todos os
casos de violência do município, seja criança, adolescente, mulher ou idoso que tiveram
seus direitos violados. Em 2021, os números de atendimento, principalmente com
crianças, adolescente e mulheres, aumentaram.
A violência psicológica registrou um aumento de 30% nos casos contra criança e
adolescente. Já em relação às mulheres os números triplicaram. O confinamento imposto
pela pandemia da Covid-19 evidenciou ainda mais os casos de violência doméstica no
Brasil.
Serviço:
– Centro Integrado de Atendimento à Mulher – CIAM – Avenida Cuiabá, 400 – Indaiá
(próximo ao AME)
Telefone: 3883-9908
Horário de atendimento: segunda a sexta, das 9h às 15h
– Delegacia de Defesa da Mulher – DDM – Avenida Maranhão, 341 – Jardim Primavera
Telefone: 3882-3242
Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 9h às 18h
– Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas – Rua Senador Feijó,
165 – Jardim Aruan
Telefone: (12) 3886-2960
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82 mil doses aplicadas contra a Covid-19 e intervenção na Praiamar
marcam primeiro semestre de 2021 em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caraguatatuba, durante o primeiro semestre de 2021, planejou e executou
diversos serviços, sendo o principal deles ainda a luta contra a pandemia da Covid-19.
Entre as ações em destaque, temos as 82 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid19, intevenção na Praiamar Transportes e o planejamento para a retomada econômica.
Desde o início da vacinação no município, a Prefeitura de Caraguatatuba se mostrou
pronta, preparada e organizada para gerir as doses dos imunizantes.
Com a chegada do ‘Vacina Caraguá’, a população conheceu um sistema eficaz, que evitou
filas, aglomerações e garantiu que todos os cadastrados recebessem a sua dose.
Outro ponto importante dos primeiros meses do ano foi a intervenção na empresa
Praiamar Transportes. Apenas em três meses, a Prefeitura de Caraguatatuba reformulou
por completo as linhas das regiões norte e sul da cidade e agora estuda os
aprimoramentos das linhas da região central.
A intervenção trouxe ainda benefícios para os trabalhadores da empresa, que desde 2018
estavam com seus salários, banco de horas e vale-alimentação congelados. Através de
assembleias e reuniões, a Prefeitura de Caraguatatuba entrou em acordo com o sindicato
da categoria, reajustando os benefícios dos colaboradores.
Além disso, a gestão municipal já pensa na retomada econômica, graças ao avanço da
vacinação na cidade, e o início dela será marcada pelo maior evento gastronômico da
região: o Caraguá a Gosto. A 16ª edição do festival será realizada neste ano de forma
híbrida, com as pessoas podendo utilizar o delivery ou indo até os restaurantes
participantes, para a degustação dos pratos.
Vale ressaltar que os comércios inscritos no Caraguá a Gosto precisarão seguir diversos
regulamentos e protocolos sanitários, para garantir a segurança de seus clientes e
funcionários.
Gabinete
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu com diversas entidades, órgãos e
formulou projetos para a cidade durante o 1ª semestre. Dentre os destaques, além da
intervenção na Praiamar, já citada, estão as inúmeras reivindicações da abertura do Centro
de Oncologia e a ampliação de leitos do Hospital Regional de Caraguatatuba.

Desde o início da pandemia, Aguilar Junior salientou a necessidade do Governo do Estado
de São Paulo em ampliar os leitos disponíveis no HR e o início das atividades do Centro de
Oncologia.
Com a previsão de início de atividades para o próximo mês de setembro, os moradores de
Caraguatatuba e de todo Litoral Norte não precisarão mais realizar longas viagens para
seus tratamentos contra o câncer. Agora, todo o acompanhamento poderá ser feito em um
centro especializado e capacitado próximo de suas casas.
Aguilar Junior tratou ainda de retomada econômica, trazendo cursos de capacitação para a
população da cidade e se reuniu no último mês com representantes do SENAI, para
facilitar a vinda de um posto da instituição para Caraguatatuba, com o objetivo de trazer
mais preparo e profissionalismo para a população.
O concurso da GCM, após ser paralisado devido à pandemia, prosseguiu durante este
primeiro semestre. Hoje, os candidatos se encontram na 4ª etapa eliminatória do concurso,
com a entrega de Documentos e Investigação Social.
Educação
Durante o primeiro semestre, também seguindo todos protocolos sanitários e com a
maioria dos profissionais da educação vacinados contra a Covid-19, a Secretaria de
Educação iniciou a retomada das aulas presenciais.
O retorno presencial segue os protocolos estabelecidos pelo Plano SP, com percentual
máximo de 35% de ocupação, além de diversos protocolos de biossegurança obrigatórios,
deliberados pelas autoridades nas 54 unidades escolares municipais de Caraguá.
Ainda nos primeiros seis meses, a Secretaria de Educação distribuiu 4.666 mil kits de
alimentação para alunos da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade
social. A pasta adquiriu ainda cerca de 10 mil kits de materias didáticos para alunos do 3º
ao 5º ano, através do projeto Aprova Brasil.
PAT
Apenas no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Caraguatatuba abriu 724 vagas e
445 pessoas foram contratadas nestes seis meses. Agora, a gestão municipal prepara a
estruturação e adaptação do Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), que
será inaugurado nas próximas semanas no bairro Travessão, região sul.
Regularização Fundiária
A Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Habitação, recebeu durante o
período 278 requerimentos de regularização fundiária. Vale ressaltar que cada pedido não
gera custo ao munícipe. Exceto àqueles que se enquadram na regularização fundiária de
interesse específico, que fazem a topografia particular para demonstrar as dimensões de
seu imóvel.
A pasta trabalha na regularização de 18 núcleos residenciais de Caraguatatuba, que juntos
somam mais de 1,1 mil lotes.
Meio Ambiente
A Secretaria de Meio Ambiente, durante o primeiro semestre, reaproveitou 50 toneladas de

resíduos oriundos de ecopontos, 320 toneladas de lixo reciclável de cooperativas e 240
toneladas de lixo reaproveitável da coleta seletiva.
Ao todo, a pasta plantou 300 mudas nativas entre os meses de maio e junho, em
comemoração ao mês do meio ambiente em 17 escolas municipais, uma estadual, dois
polos culturais e uma praça de Caraguatatuba.
O projeto, que instalou pelas praias da cidade coletoras de bitucas de cigarro, surtiu efeito
em apenas um mês de implantação. De acordo com o balanço da secretaria, em 30 dias
foram recolhidas 7.750 bitucas, totalizando mais de três quilos de material que deixaram
de poluir as praias e pontos turísticos da cidade.
O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e Conselho
Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a empresa Poiato Reciclagem, a única no
mundo patenteada para reciclagem do material.
Segundo a empresa, a cada duas bitucas descartadas nas águas, corresponde a poluição
causada por 1 litro de esgoto. Em um mês, o descarte correto dos resíduos de cigarro
deixou de contaminar 3.875 litros de água.
Obras Públicas
Mesmo com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as obras em Caraguatatuba estão
a todo vapor. A Secretaria de Obras entregou para a população do bairro Golfinhos o
esperado campo de futebol com medidas oficiais. Além disso, a administração municipal
entregou para o bairro guias, sarjetas e asfalto em diversas ruas. A equipe da secretaria
finalizou, ainda no Golfinhos, o prédio da nova UBS, que deve ser inaugurada até o fim de
2021.
A Secretaria de Obras dá andamento ainda em diversas construções pelo município. Como
por exemplo, a conclusão das obras de ampliação da Casa de Saúde Stella Maris, a
reforma do IML municipal, CIDE Casa Branca, unidades escolares do Travessão, Creche
Golfinhos e outras.
Saúde
Além da vacinação contra a Covid-19, que segue em ritmo acelerado na cidade, a
Secretaria de Saúde mantém as atividades periódicas para dar ao cidadão uma melhor
qualidade de vida fundamentada em humanização, transparência, ética, compromisso e,
principalmente, responsabilidade.
Somente no primeiro quadrimestre de 2021, a Secretaria de Saúde agendou 8.527
consultas e 7.509 exames no Ambulatório de Especialidades Médicas (AME) e 8.527
consultas e 6.903 exames no Centro de Especialidades Médicas (centro e sul).
No mesmo período, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Sul, Centro e Norte, além da
UPA Covid, realizaram 76.247 consultas em adultos, 13.729 em crianças e 98.238
colhimentos e classificações de risco, feitos pela equipe de enfermagem.
Serviços Públicos
A zeladoria do município, comandada pela Secretaria de Serviços Públicos, não poupou
esforços em melhorar o fluxo de atendimento de limpeza pública de norte a sul, além de

realizar o desassoreamento de rio, valas e realizar o projeto cata treco e operação tapa
buraco.
Além disso, a pasta adquiriu neste primeiro semestre seis caminhões, quatro
retroescavadeiras e duas mini-pás carregadeiras.
Mesmo com os servidores efetivos, o Departamento de Limpeza Urbana conta também
com o apoio de quase 290 (duzentos e noventa) beneficiários do PEAD – Programa
Emergencial de Auxílio Desemprego para compor as equipes e atender toda a cidade.
A equipe foi responsável pela recolha de mais de 1,2 mil tonelada de resíduos de limpeza
pública durante o período. Através da central ‘156’, foram realizadas 1.156 limpezas de
fossa.
Por fim, a secretaria utilizou cerca de 239 toneladas de CBUQ – Concreto Betuminoso
Usinado Quente (asfalto) e de asfalto ensacado (frio), para tapa de buracos das ruas de
Caraguatatuba.
Turismo
Empenhada na organização do Caragua a Gosto, a Secretaria de Turismo vem buscando
parcerias e um exemplo foi a selada com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo
(CIET), para o observatório de turismo municipal, com base nos moldes OMT para futura
chancela.
Caraguá recebeu ainda o selo Safe Travels, que identifica os destinos que adotaram
protocolos globais de saúde e higiene contra a Covid-19, mostrando que a cidade está
preparada para receber turistas durante estas férias de inverno.
Além disso, a secretaria realizou o levantamento de casas de temporada para ações de
estruturação de políticas públicas de turismo, aumentou o índice de estabelecimentos
cadastrados no CADASTUR para 206 comércios, entre outras ações.
Urbanismo
Durante o 1ª semestre de 2021, a Secretaria de Urbanismo analisou e aprovou 525
alvarás de construção, 125 de desdobro e planta popular, 372 processos abertos de
coordenação de obras, 1.438 atuações do código de posturas, 250 emissões de certidões
gerais, 175 habite-ses emitidos, 2.094 aberturas de firmas e 1.476 processos analisados
da coordenação de urbanismo.
Fundo Social
Segundo o Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba, em seis meses, 230 famílias
foram atendidas pelos serviços do fundo. Ao todo, 6.156 peças de roupas foram doadas
para famílias cadastradas nos CRAS da cidade.
O Fundo doou ainda 398 peças de roupas de cama e banho, 114 cobertores e 20
colchões. Através do Portal 156, foram ofertados 1.345 kits alimentos para trabalhadores
autônomos por conta da pandemia.
Por fim, o fundo social ofereceu os seguintes cursos em parceria com o Senai: Pintura
Decorativa, Segurança em Altura – NR-35, Pequenos Reparos em Edificações – parte
elétrica, NR11 – Operação de Empilhadeira e NR10 – Segurança em Instalações e Serviços

de Eletricidade.
Social
Ao todo, no período já citado, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
referenciou quase 16 mil famílias, e realizou cerca de 40 mil atendimentos. De acordo com
o balanço da pasta, 7,2 mil cestas foram distribuídas.
Tudo isso mostra que o município não parou e se mostrou forte e atuante nas políticas
públicas, junto ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A expectativa para os
próximos seis meses é de ainda mais trabalho nas diversas frentes da cidade.
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URGENTE: Homem mata esposa na frente do filho e depois se mata
em Caraguatatuba

Homem mata esposa na frente do filho e depois se mata em Caraguatatuba. O crime
aconteceu por volta das 05 horas da madrugada desta terça-feira (20/07), no bairro Olaria.
Por volta das 06h, uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, foi acionado
para atendimento de ocorrência.
No local um homem, de 50 anos, após discutir com a esposa, de 33 anos, efetuou um
disparo com uma arma de fogo na cabeça da vítima ao lado do filho, de 13 anos, e na
sequência com um disparo na cabeça, comeu suicídio. A arma do homem ainda teria
falhado duas vezes antes de ele cometer suicídio.
O casal era casado há aproximadamente 15 anos e estava em processo de separação.
Na casa ainda havia outra criança de 9 anos que junto com o irmão correram para casa da
avó, e pediram socorro. O irmão da vítima esteve no local para conversar com os policiais.
O crime está sendo investigado pela polícia de Caraguatatuba.
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Homem morre baleado em Caraguatatuba

Homem morre baleado em Caraguatatuba. O crime aconteceu na noite desta terça-feira
(20/07), pelo bairro do Tinga em Caraguatatuba.
A região é conhecida pelo constante patrulhamento da Polícia Militar e também tem pontos
de tráfico de drogas.
Não se sabe a motivação do crime, que aconteceu perto de uma creche e ao posto de
saúde do bairro. Ninguém foi preso.
O crime será investigado pela polícia civil.
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Equipe de Caraguatatuba é campeã brasileira de Maratonas Aquáticas

A equipe de Natação de Caraguatatuba foi campeã, por equipe, na prova dos 7,5 km da 1ª
Etapa do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas. O torneio foi disputado em São
Luís (MA), no último final de semana.
O técnico João Baduca disse que o trabalho continuado na piscina do Centro Esportivo
Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) e o empenho dos nadadores possibilitaram o
excelente resultado nessa prova.
“Só tenho a agradecer aos atletas por traduzir na água o que fazemos incansavelmente
nos treinos. Agradeço aos pais e mantenedoras, ao prefeito Aguilar Junior e ao secretário
de Esportes, Edvaldo Ormindo da Silva, por confiarem no meu trabalho Também à minha
família e toda minha equipe multidisciplinar por acreditarem nesse sonho”, declarou o
técnico João Baduca.
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Homem Mata A Mulher E Depois Se Suicida Em Caraguatatuba

Um homem de 50 anos, matou a mulher de 33 anos, e depois se matou no bairro Olaria,
em Caraguatatuba por volta 05h50 desta terça-feira (20). O crime foi na frente dos filhos
de 13 e 09 anos.
De acordo com a PM, vizinhos chamaram a Polícia Militar após terem ouvido gritos e
disparos de arma de fogo dentro da casa onde o casal morava na Rua, Sebastião Carneiro.
Ao chegarem ao local os policias encontraram a porta aberta e os filhos de 09 e 13 anos
próximo dos corpos. O corpo da mulher estava no quarto com ferimento de tiro na cabeça e
o homem foi localizado já sem vida no quintal da casa. A mulher estava em processo de
separação, porém os dois ainda moravam na mesma residência.
A Polícia Civil registrou a ocorrência como sendo violência domestica, feminicídio seguido
de suicídio.
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Homem É Morto A Tiros No Bairro Do Tinga Em Caraguatatuba

Um homem de 21 anos foi morto a tiros por volta 20h desta terça-feira (20/07), no bairro
do Tinga, em Caraguatatuba. O crime segundo a PM, foi registrado na Rua, Antônio dos
Santos, na quadra de um ginásio e a vítima foi atingida nas costas e cabeça por disparos
de arma de fogo. Ninguém foi preso.
Ainda segundo a PM, a vitima tinha envolvimento com tráfico de drogas e possivelmente
seja essa a motivação do crime. Uma equipe da Polícia Cientifica esteve no local e
recolheram capsulas deflagrada e impressões digitais. O corpo foi levado para IML da
cidade. A Polícia Civil investiga o caso.
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Caraguá vacina moradores em situação de rua contra Covid-19 com
dose única da Janssen
Equipes das secretarias Sociais e de Saúde aplicaram doses nos bairros Jardim
Jaqueira, Centro e Martim de Sá

A Prefeitura de Caraguatatuba, através das Secretarias de Desenvolvimento Social e
Cidadania e Saúde, imunizou pessoas em situação de rua maiores de 18 anos contra a
Covid-19 na última semana.
As equipes das secretarias percorreram os bairros Jardim Jaqueira, Centro e Martim de Sá,
vacinando 46 pessoas no total.
O imunizante utilizado foi o Janssen, que por ser de dose única, não requer que estas
pessoas sejam rastreadas ou permaneçam no mesmo local para receber a segunda dose.

Como ajudar de maneira correta?
A prefeitura reforça que se encontrar com pessoas em situação de rua o cidadão ou
entidade que deseja ajudar deve entrar em contato com as equipes da Casa Transitória
Casa do Caminho ou do CREAS que tomarão as devidas providências.
Quando a situação envolver brigas, ameaças, atos de vandalismo, tráfico de drogas ou
qualquer tipo de violência a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo 190.

Serviço:
Casa Transitória Casa do Caminho – Rua Banco Itaú, 201, Porto Novo. Telefone: (12)
3887-6287
Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) – Rua Senador Feijó,
165, Jardim Aruan. Telefone: (12) 3886-2960
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Projeto Giralua para Crianças apresenta intervenção literária ‘Cabeças
de Livro’

O Projeto Giralua para Crianças, da Cia. Giralua Teatro, chega a Caraguatatuba recheado
de ações para toda garotada. Com cronograma especial para o mês de julho e agosto, a
primeira atividade online é a ‘Intervenção Cabeças de Livro’, que será realizada, ao vivo, de
quinta-feira (22) a sábado (24), às 15h, pelo canal da Cia no YouTube
(youtube.com/c/GiraluaTeatro) e no Facebook (@ciagiralua).
‘Cabeças de Livro’ é um momento para ouvir histórias e se encantar. Com livros nas mãos
e palavras na ponta da língua, os artistas recitam versos, contam histórias, encantam e
despertam as alegrias e surpresas que a literatura infantojuvenil proporciona.
Com diversão garantida para todas as crianças, a performance traz muitos livros,
apresenta trechos de poemas, poemas inteiros, narrativas curtas e textos plurais, lidos ou
falados de cor. Trava-línguas, seleção literária com toques de humor, afeto e poesia, junto
a um chapéu alegórico, perfazem os elementos físicos e sonoros da intervenção cênica.
A ação conta com artistas das mais variadas linguagens da arte, como: dança, teatro e
artes visuais, que juntas passam por uma residência artística virtual para criar as três
intervenções que serão apresentadas ao vivo.
A segunda ação é uma Contação de Histórias, que será realizada de 10 a 17 de agosto, às
15h, com programação 100% online e gratuita para toda família.
O Projeto Giralua foi premiado pelo Edital ProAC Expresso LAB 52/2020 – Eixo Premiação
Infantojuvenil do Estado de São Paulo, e é uma realização do Ministério do Turismo,
Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria
de Cultura e Economia Criativa.
A produção artística é da Giralua Teatro, produção executiva Arte&Efeito, e apoio cultural
da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (FUNDACC).
Sobre a Cia Giralua
Giralua Teatro tem 21 anos de história na trajetória das artes cênicas. Foi fundada na
cidade de Bauru, teve sede nas cidades do interior, Santa Bárbara d’Oeste, Botucatu,
Bauru e atualmente está em Bertioga, no litoral paulista.
Serviço:

Intervenção Cabeças de Livro
Dias 22, 23 e 24 de julho, às 15h, no canal da Giralua Teatro no YouTube e perfil do
Facebook @ciagiralua.
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Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba alerta para golpe do SMS
em clonagem de celular

A Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba alerta para um golpe aplicado com o objetivo
de clonar celulares. Criminosos estariam ligando para comerciantes, se passando por
fiscais, e inventando que aquele comerciante estaria cometendo alguma irregularidade e
precisaria ser fiscalizado.
Com isso, o golpista informa que vai mandar um SMS e que a pessoa deve acessar esse
arquivo, digitando números no próprio SMS, para saber quais seriam as irregularidades. A
orientação é para não digitar e não acessar nada no celular.
Uma das vítimas relata que recebeu ligação no telefone fixo, onde o criminoso informa que
seria da Secretaria e recebia reclamações de que o estabelecimento estaria recebendo
pessoas sem uso de máscara. O golpista ‘enrolou’ ao telefone, disse que não foi fiscalizar
pessoalmente porque tinha muito serviço e que ia mandar um protocolo pelo SMS.
A vítima digitou os números solicitados e enviou por SMS. Sua irmã, que estava ao seu
lado, já recebeu na mesma hora a mensagem do golpe e um cliente chegou a realizar uma
transferência de mais de R$ 4 mil na conta que recebeu pelo número da vítima. O prejuízo
já soma R$ 10 mil.
O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, alerta que essa não é a forma de trabalho das
equipes. “Não enviamos ou fazemos nenhuma fiscalização por telefone. Nossos fiscais
vão in loco e, se houver necessidade, fazem a autuação no local”.
Conforme Cardozo, a pasta tem recebido reclamações neste sentido e a orientação é que
seja registrado boletim de ocorrência.
Dicas para evitar golpes
Não clique em links externos, nem faça download de arquivos anexos. Se chegar número
de telefone, não ligue de volta. Procure o número oficial na internet, caso precise fazer
contato.
Jamais digite qualquer número que receber, seja por SMS ou aplicativo (como WhatsApp).
Nunca informe sua senha, que é secreta e pessoal. Mensagens surpresas podem ser uma
bomba. Não responda se não conhece. Se suspeita de golpe, bloqueie o número, sem
responder.
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Equipe de Caraguatatuba é campeã no Campeonato Brasileiro de
Maratonas Aquáticas

A equipe de Natação de Caraguatatuba foi campeã, por equipe, na prova dos 7,5 km da 1ª
Etapa do Brasileiro de Maratonas Aquáticas disputado em São Luís (MA), nos últimos dias
17 e 18.
O técnico João Baduca disse que o trabalho continuado na piscina do Centro Esportivo
Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) e o empenho dos nadadores possibilitaram o
excelente resultado nessa prova.
“Só tenho a agradecer aos atletas por traduzir na água o que fazemos incansavelmente
nos treinos. Agradeço aos pais e mantenedoras, ao prefeito Aguilar Junior e ao secretário
de Esportes, Edvaldo Ormindo da Silva, por confiarem no meu trabalho Também à minha
família e toda minha equipe multidisciplinar por acreditarem nesse sonho”, declarou o
técnico João Baduca.
Resultado Geral Feminino na prova 7,5km: 3º lugar – Isabela Perrone
Resultados por Categoria prova 7,5km.
Infantil Masculino: 6º lugar – Vitor Kanashiro; 8º lugar – Raphael Juliano Frazão
Juvenil Feminino: 1º lugar – Natália Lobo.
Juvenil masculino: 7º lugar – Theo Melquíades
Júnior Feminino: 2º lugar – Isabela Perrone.
Júnior Masculino: 3º lugar – Giovanni Boninsenha.
Sênior Feminino: 2º lugar – Rafaela Monilly
Resultados por Categoria prova 5km
Infantil Masculino: 9º – Vitor Kanashiro; 7º lugar – Raphael Frazão
Juvenil Feminino: 2º lugar – Natália Lobo
Júnior Feminino: 3º lugar – Isabela Perrone
Júnior Masculino: 5º lugar – Giovanni Boninsenha
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Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais bolsistas do PEAD para
atuar ruas do município

A Prefeitura de Caraguatatuba divulgou a lista com mais quatro bolsistas selecionados no
Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) para trabalhar em serviços de
limpeza e manutenção dos logradouros públicos do município. Os convocados devem ir,
observando as datas específicas para evitar aglomerações, nesta quarta, quinta e sextafeira (21, 22 e 23/7), das 9h às 14h, no Departamento de RH da Secretaria da
Administração, no Centro. A listagem está publicada na edição do Diário Oficial Eletrônico
do Município (Edital 586) desta terça-feira (20).
Os candidatos de beneficiário de serviços pesados, classificados entre 1.013º e 1.016º,
precisam se dirigir ao Departamento de RH até sexta-feira (utilizando máscara conforme o
Decreto Municipal nº 1.249, de 28 de abril de 2020) para receberem senhas com horários
de atendimentos específicos para evitar aglomerações de pessoas e conter o avanço da
Covid-19. A Prefeitura de Caraguatatuba convocou 1.298 bolsistas do PEAD desde março
de 2020, dos quais 282 eram beneficiários de serviços leves e 1.016 de pesados.
No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); comprovante
de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia);
título de eleitor (original e cópia); comprovante de votação da última eleição ou certidão de
quitação eleitoral; certificado de reservista – se for do sexo masculino (original e cópia);
documento onde conste o número do PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho –
CTPS (original); cópia da carteira de trabalho (página com o número e série e página com
os dados pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão
de casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de nascimento
dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de antecedentes criminais. As
divergências de documentos e informações prestadas no momento da inscrição em
fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação do candidato.
Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja necessidade
de emissão de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, como certidões de
quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato não tenha acesso à internet,
a Prefeitura irá receber toda documentação, após o período de isolamento e reabertura
dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório Eleitoral.
Os bolsistas de ambos os sexos executam atividades de roçada (manual e mecânica) e
limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias públicas, bem como a varrição

de praias e manutenção de obras, supervisionadas pela Secretaria de Serviços Públicos
(Sesep).
O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na Avenida
Frei Pacífico Wagner, 985 – Centro (próximo à Secretaria de Governo). Mais informações
pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento ao público à distância é
das 9h às 14h.
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Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM) atende vítimas de
violência em Caraguatatuba

Mesmo diante dos avanços na defesa dos direitos da mulher, a violência ainda é um
assunto que necessita ser falado. Caraguatatuba presenciou em menos de uma semana
casos de feminícidio que chocaram a cidade pela forma como ocorreram. Muitas vezes, por
medo ou intimidação, as vítimas de violência doméstica não denunciam os agressores e o
final pode ser brutal.
Em Caraguatatuba, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) atua na investigação de
crimes contra a mulher, cometidos no âmbito doméstico e familiar, além de delitos contra
a dignidade sexual de mulheres, crianças e adolescentes e no enfrentamento aos crimes
envolvendo crianças e adolescentes, tais como maus-tratos, tortura, abandono de incapaz,
entre outros.
Segundos dados da DDM, os crimes com maior incidência foram de lesão corporal e
ameaça no âmbito da violência doméstica, com 553 boletins de ocorrência desta natureza
registrados de 2020 até os dias de hoje. A Delegacia já conseguiu esclarecer cerca de 220
casos, resultando na prisão ou aplicação de medidas protetivas contra o agressor.
Outro dado foi o aumento dos casos de feminicídios. Em 2020, nenhum caso foi registrado,
este ano, já foram quatro registros na DDM.
A delegada da mulher, Patrícia Casanova Crivochein, reforça às mulheres para que façam a
denúncia e, o mais importante, que auxiliem nas investigações, comparecendo ao Instituto
Médico Legal (IML) para realização do exame de corpo de delito, apresentando
testemunhas e documentos para contribuir no esclarecimento dos casos.
“A sociedade também precisa colaborar. Ser testemunha, ou “meter a colher”, é um passo
importante na defesa das mulheres, que muitas vezes se veem sozinhas nessa luta. Mas
não estão! Devemos nos sentir empoderadas e encorajadas a nunca se calar diante da
violência. Uma por todas, todas por uma. Esse é o lema! Estou à disposição de todas”,
ressaltou a delegada.
Caraguatatuba possui uma rede de proteção que auxilia na resolução dos casos. O Centro
Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), inaugurado em 2017, presta atendimento às
mulheres vítimas de violência.
As denúncias chegam ao CIAM por meio da Delegacia da Mulher (DDM), Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) ou por demanda espontânea, quando a própria vítima busca

ajuda. O processo de acolhimento é realizado em duas por etapas: avaliação e
acompanhamento.
Na avaliação é classificado o risco do caso e decidido junto com a mulher as medidas que
serão tomadas. Após esse primeiro contato, a vítima passa por orientação com assistente
social, psicóloga e orientação jurídica.
Já o acompanhamento é realizado por meio de atendimentos individualizados, visita
domiciliar e grupos (suspensos agora devido à pandemia).
O objetivo é o empoderamento das mulheres por meio de espaços de reflexão e
conhecimento dos seus direitos, permitindo assim com que ela ressignifique a violência
sofrida e trace novos planos para sua vida.
Para denunciar qualquer ato de violência contra a mulher, ligue 180. Esse número
é gratuito, confidencial (anônimo) e funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive
finais de semana e feriados, e pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil.
Dados da violência
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), coordenado pela
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, é o responsável por atender todos os
casos de violência do município, seja criança, adolescente, mulher ou idoso que tiveram
seus direitos violados. Em 2021, os números de atendimento, principalmente com
crianças, adolescente e mulheres, aumentaram.
A violência psicológica registrou um aumento de 30% nos casos contra criança e
adolescente. Já em relação às mulheres os números triplicaram. O confinamento imposto
pela pandemia da Covid-19 evidenciou ainda mais os casos de violência doméstica no
Brasil.
Serviço:
– Centro Integrado de Atendimento à Mulher – CIAM – Avenida Cuiabá, 400 – Indaiá
(próximo ao AME)
Telefone: 3883-9908
Horário de atendimento: segunda a sexta, das 9h às 15h
– Delegacia de Defesa da Mulher – DDM – Avenida Maranhão, 341 – Jardim Primavera
Telefone: 3882-3242
Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 9h às 18h
– Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas – Rua Senador Feijó,
165 – Jardim Aruan
Telefone: (12) 3886-2960.
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Caraguatatuba se destaca em tecnologia com criação de aplicativos e
sistemas digitais

A Prefeitura de Caraguatatuba, desde o ano de 2017, vem se destacando na criação e
formulação de sistemas digitais e aplicativos para uso da população. Algumas das
principais ações estão o ‘Vacina Caragua’, ‘Caraguatatuba 156’, câmeras de
monitoramento e a recém-disponibilização do Cittamobi, que auxilia os passageiros da
Praiamar na utilização do transporte público.
Os trabalhos são liderados pela Secretaria de Tecnologia da Informação, que desde a data
citada, desenvolveu quase 30 projetos para agilizar os processos da gestão municipal,
desde atendimento até aprimoramento dos serviços.
O perfil inovador do Prefeito Aguilar Junior, permitiu um salto do desenvolvimento
tecnológico e modernização dos serviços públicos municipais, tornando Caraguatatuba
uma cidade digital e inteligente.
Uma ação que auxiliou neste desenvolvimento foi transformar a Diretoria de Informática na
atual Secretaria de Tecnologia da Informação, em 2017. No mesmo ano, a cidade foi
reconhecida pelo prêmio ‘Projeto Inovador’, concedido pela Rede Cidade Brasil. Com o
prêmio, foi possível investir e desenvolver a capacidade dos servidores, executar projetos e
apoiar as secretarias com as demandas que envolvam tecnologia.
Aguilar Junior participou, nesta terça-feira, do webinar organizado pela Rede Cidade Digital
(RCD), que teve como objetivo debater os benefícios da tecnologia na entrega de serviços
mais eficientes e acessíveis para a população.
“Caraguatatuba nunca teve um investimento tão grande em tecnologia como tem agora.
Minha missão, é transformar cada vez mais o município em uma cidade inteligente nos
próximos anos”, explica Aguilar Junior.
Vacina Caragua
Lançado no início do mês de abril, o sistema ‘Vacina Caragua’, disponível no aplicativo
‘Caraguatatuba 156’, trouxe para os munícipes, agilidade na vacinação. Com ele, as
pessoas podem realizar o seu cadastro e entrar na fila eletrônica da vacina. Quando sua
faixa etária é liberada para vacinação, o morador recebe o seu agendamento e, em
seguida, a vacina.
Com o sistema, todos os cadastros receberam a sua dose contra a Covid-19, sem filas ou
aglomerações. Além disso, com a inscrição, as vacinas foram garantidas e nenhum

munícipe após o agendamento, ficou sem receber a sua dose. Ao todo, em Caraguatatuba,
foram aplicadas mais de 82 mil vacinas com o auxilio do sistema.
Caraguatatuba 156
Disponível desde o 2º semestre de 2019, a plataforma aproximou a interação entre a
administração e os munícipes. A Central Integrada de Relacionamento consiste em três
canais de atendimento ao munícipe: por meio de aplicativo de celular nos sistemas IOS e
Android; pelo portal web no endereço eletrônico 156.caraguatatuba.sp.gov.br; e pelo
telefone 156.
Até junho, a central ‘Caraguatatuba 156’ já registrou 138.309 solicitações. Destas, 87.633
foram concluídas, representando 63,36% de demanda atendida. Também foram realizados
78.167 downloads do aplicativo, sendo 18.930 apenas no mês de junho.
Câmera de Monitoramento
Já em março de 2017 foi realizada a entrega de 17 câmeras de monitoramento, reativadas
após análise técnica de viabilidade e adequação dos equipamentos e recursos disponíveis.
Os pontos de monitoramento foram definidos pelo Comando da Polícia Militar da cidade,
conforme os índices de criminalidade. O Centro de Controle é baseado em uma sala da
Secretaria de Mobilidade Urbana.
Os agentes de trânsito e de segurança pública do Estado (polícia civil e policia militar) de
plantão tem acesso ao sistema em tempo real. Além de servir de apoio a Polícia Militar, as
câmeras servem para o monitoramento dos prédios públicos para evitar ocorrências
relacionadas a furtos e atos de vandalismo.
Outros projetos
A Prefeitura de Caraguatatuba realizou ainda outros projetos voltados para a tecnologia. O
portal da gestão municipal foi 100% atualizado, adequando todas as abas e páginas, além
de tornar o site acessível para pessoas com deficiência ocular, motora e com problemas de
audição.
Além disso, a Secretaria de Tecnologia da Informação automatizou a entrega de exames
laboratoriais; aprimorou os sistemas da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao
Cidadão, da Ouvidoria, Gabinete do Prefeito, SAM e site do Procon; instalou internet fibra
ótica em todas as Unidades Básicas de Saúde; criou os sistemas de Cadastramento dos
Programas Habitacionais, de autorização para veículos de fretamento turístico, do
monitoramento de temperatura e umidade dos CPDs; instalou e criou o projeto Wi-fi Livre,
com pontos de internet espalhados por praças e pontos turísticos; implantou o servidor de
Raio X para laudos terceirizados nas UPAs e Centro de Especialidades; migrou servidores
físicos para virtualizados; entre outros projetos.
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Caraguatatuba vacina população adulta em situação de rua contra
Covid

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Social e
Cidadania e Saúde, vacinou a população acima de 18 anos em situação de rua contra a
Covid-19.
A abordagem foi feita por uma equipe de cada secretaria que percorreu os bairros Jardim
Jaqueira, Centro e Martim de Sá. A vacinação para esse público ocorreu na última semana.
Ao todo, 46 pessoas receberam o imunizante.
Para garantir a imunização dessa parte da população, a Prefeitura optou por utilizar a
vacina ‘Janssen’, a dose única.
Os profissionais entenderam que não seria ideal imunizar essas pessoas com outra vacina
que necessitasse de duas doses, pela dificuldade em alcançar a imunização completa.
A vacinação dessa população também é muito importante por serem mais vulnerável e não
conseguir seguir os protocolos sanitários. Além disso, a Secretaria de Saúde considera que
a vacinação é essencial para controle da doença no município.
A secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Ângela Sbruzzi, reforça que o grupo é
de extrema vulnerabilidade social, com hábitos e vivências diferenciados. “Nesse sentido,
a vacinação contra a Covid-19 torna-se prioritária a essa população”.
Ângela ainda ressalta que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania tem
intensificado diariamente a abordagem social para a população em situação de rua, em
parceria com a ‘Casa do Caminho’ e a ‘Comunidade Restituí’. “Nós ofertamos acolhimento
provisório, retorno ao município de origem e a possibilidade de reinserção social e
familiar”.
Abordagem social
Diariamente, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania realiza o
serviço de abordagem em pontos estratégicos da cidade como forma de acolhimento das
pessoas em situação de rua.
Na última semana, a ação foi feita em parceria com a Secretaria de Urbanismo e Polícia
Militar e abordou 15 pessoas, mas apenas cinco aceitaram acolhimento para o abrigo
provisório.
Neste ano, cerca de 800 pessoas foram abordadas. Durante a abordagem, é ofertado o
encaminhamento para uma Casa Transitória (onde é fornecida alimentação completa,

acompanhamento médico e psiquiátrico, ocupacional e, ao longo do processo de
recuperação, são realizados tentativas de reintegração à sociedade), acompanhamento
técnico pelo CREAS, encaminhamentos para internação (dependência química) e ainda a
regularização de documentos e benefícios.
Como ajudar de maneira correta?
Ao deparar-se com pessoas em situação de rua o cidadão ou entidade que deseja ajudar
deve entrar em contato com as equipes da Casa Transitória Casa do Caminho ou do CREAS
que tomarão as devidas providências.
Quando a situação envolver brigas, ameaças, atos de vandalismo, tráfico de drogas ou
qualquer tipo de violência a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo 190.
Serviço:
Casa Transitória Casa do Caminho – Rua Banco Itaú, 201, Porto Novo. Telefone: (12)
3887-6287
Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) – Rua Senador Feijó,
165, Jardim Aruan. Telefone: (12) 3886-2960

Clipping de Notícias: 20/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Fala Caraguá

Prefeitura e EDP concluem reparos na rede de energia elétrica do PróMulher e elevador entra em operação

A Prefeitura de Caraguatatuba e a empresa de responsável pelo fornecimento de energia
elétrica na região – EDP – concluíram os serviços de melhorais na rede de energia externa
do Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher), no Sumaré.
Com os reparos realizados e um novo poste de energia, a Prefeitura colocou em
funcionamento o elevador da unidade que estava desativado. Ele só poderia voltar a
funcionar após a melhoria da rede elétrica.
O valor pago pela Prefeitura para a realização do serviço pela EDP foi de R$ 5.754,23.
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Inscrições abertas para micro e pequenas empresas na Rodada de
Negócios Virtual do Sebrae-SP

O Sebrae-SP convida você a participar da Rodada de Negócios Virtual que será realizada no
dia 29 de julho, das 13h30 às 17h30.
O objetivo desta iniciativa é promover encontros empresarias online que fomentem a
realização de negócios entre empresas compradoras e micro e pequenas empresas
fornecedoras do Estado de SP.
Os benefícios para sua empresa são o acesso direto, oportunidades de vendas e
networking qualificado.
Para participar, acesse https://sebrae.rodadasonline.com.br veja as opções de demanda e
faça sua inscrição até sexta-feira, dia 23, às 9h

Clipping de Notícias: 20/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Fala Caraguá

Comdefi abre inscrições para vagas de conselheiro da sociedade civil

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (Comdefi) informa que iniciou o processo
de escolha para o provimento de três vagas de conselheiros da Sociedade Civil.
Duas vagas são para representante titular e um suplente para associações civis que, de
acordo com seu estatuto social, atuem no atendimento e defesa dos direitos de pessoas
com deficiência. A terceira vaga é para representante suplente de associações civis que
tenham interesse nas ações de defesa de direitos da pessoa com deficiência e de sua
política de atendimento.
Pré-requisitos para a candidatura: ter idade superior a 18 anos; residir no Município de
Caraguatatuba; estar em pleno gozo de seus direitos civis; apresentar Mini Currículo; foto
digital; indicação mediante ofício em papel timbrado, assinado pelo seu representante
legal da associação que irá representar.
Não serão aceitos requerimentos de inscrições por via postal, internet, fax ou por
procuração. A função de conselheiro não é remunerada.
O Comdefi tem como função propor, analisar e deliberar ações para o município referentes
à promoção e à defesa dos direitos das pessoas com deficiência; fiscalizar e contribuir
para a implementação das políticas de garantia dos direitos da pessoa com deficiência —
municipais, estaduais e federais.
As inscrições serão realizadas na sede da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e do Idoso (Sepedi), na sala dos conselhos, a partir do dia 4 de Agosto de 2021
até 29 de Setembro de 2021, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14hs. A Secretaria fica
situada à Rua Jorge Burhian, 10, bairro Jardim Jaqueira.
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Prefeitura de Caraguatatuba alerta para queimadas na zona urbana
do município

O tempo seco ocasionado nesta época do ano aumenta o risco de queimadas. A Prefeitura
de Caraguatatuba faz um alerta para que as pessoas não façam descarte de bitucas de
cigarro em local de mata, nem fogueiras ou queimem pneus, lixo, vegetação rasteira,
restos de podas e demais resíduos dentro do perímetro urbano.
Nesta segunda-feira (19), o Mirante do Camaroeiro foi atingido pela queimada. Ainda não
se sabe o que provocou o incêndio. O caso está em investigação pelo Corpo de Bombeiros
que compareceu ao local, na tarde de ontem, com seis homens mais a viatura auto bomba,
e recebeu apoio de dois agentes da Defesa Civil.
Foram utilizados cerca de 6 mil litros de água para controlar as chamas que destruíram
uma área de aproximadamente 4 hectares.
De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, além da fiscalização, é
feito um trabalho de orientação e conscientização ambiental junto à comunidade. No mês
de maio, foram instalados coletores de bituca em pontos turísticos da cidade para evitar o
descarte incorreto do material.
Outro trabalho da Secretaria é reforçar a importância do descarte correto de resíduos em
vias públicas. A orientação é evitar a limpeza de terreno nesta época de seca com
utilização de fogo, pois ele se propaga de forma descontrolada, por meio até de uma
simples fagulha, causando grandes perdas.
Com base na lei municipal 1.630 de 2007, o crime pode acarretar multa no valor de 200
VRMs, o que representa R$ 714. Em caso de reincidência a multa dobra de valor. Quem
observar algum tipo de queimada nestas condições pode denunciar anonimamente no
Corpo de Bombeiros, no telefone 193.
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‘Mudanças de um Contorno’ do fotógrafo Felipe Santos ocupa pontos
de ônibus em Caraguá

Quem passar pela avenida da praia em Caraguatatuba, a partir do dia 20 de julho vai
poder apreciar as imagens de Felipe Santos, conhecido por Felipe Samurai, que apresenta
um recorte do projeto fotográfico “Mudanças de um Contorno” na técnica lambe-lambe,
uma intervenção urbana. A mostra segue até dia 17 de agosto e traz imagens da obra do
‘Contorno’, um trecho da Rodovia dos Tamoios, no município de Caraguatatuba-SP.
Os suportes para as obras serão dois pontos de ônibus da avenida Dr. Arthur da Costa
Filho, na praça Ton Ferreira, onde fica a pista de skate e o na praça Dr. Diógenes Ribeiro de
Lima, a praça do artesanato.
Serão apresentadas 12 imagens entre os formatos 1,50×1,30 e 3,65×1,30, em PB e
coloridas, retratando o cotidiano dos trabalhadores nos canteiros das obras em vários
pontos da cidade. Em Caraguá, o projeto conta com o apoio da Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba (FUNDACC) e da Prefeitura Municipal. A mostra é livre para
todos os públicos e gratuita.
A abertura da mostra será no próximo dia 20, terça-feira, às 20h por meio de live com a
exibição do Vídeo-Exposição. Seguindo a programação, outras duas lives; Processo Criativo,
no dia 21 de julho, às 19h e no dia 12 de agosto, no mesmo horário, Fotografia Autoral.
Todos os encontros serão no canal do Youtube/Mudanças de um Contorno:
https://www.youtube.com/channel/UC-RNndA-v6FPgFgJFK0FLzQ
“O projeto tem o propósito de mostrar a importância da fotografia como registro histórico e
as transformações no desenvolvimento urbano, ambiental e social impactado pela
construção de uma estrada, é um conjunto de fotografias documental e de valor histórico
para o município de Caraguatatuba e de todo o litoral norte de São Paulo”, conta Hawiza
Banheza, curadora da exposição. “Pude acompanhar de perto todo o desenvolvimento da
obra e documentar com um olhar artístico não só os ferros e as toneladas de concreto,
mas também os operários que têm relevante méritos em toda essa história”, enfatiza
Felipe.
“Mudanças de um Contorno” foi aprovado pelo Proac Editais 2019, Programa de Ação
Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, na
categoria de “Produção de Exposições Inéditas de Artes Visuais”. As imagens e projeto
gráfico são de Felipe Santos, curadoria, Hawiza Banheza, fotografia e site, Paulo Rogério do
Amaral e assessoria de imprensa, Adriana Coutinho. Nesta edição, o projeto contou com a
intérprete de libras, Gabriela Libanio.
Idealizado com mostras presenciais e encontros com o público, previstos para ocorrer em
São Sebastião e Caraguatatuba, devido à pandemia da Covid-19, o projeto teve que se
readequar com a realização de mostras virtuais, site e lives. Havendo possibilidade

futuramente, a exposição completa, com 22 imagens em PB, com formatos até 60×90 com
impressão fine art, ocorrerá no MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba de
forma presencial.
Processo
O projeto Mudanças de um Contorno teve início em 2015, entres os bairros Martim de Sá,
Casa Branca, Canta Galo, Cidade Jardim, Estrada da Serraria, Rio do Ouro, Ponte Seca,
Tinga, Gaivotas, Poiares e Pegorelli, capturadas pelo fotógrafo durante cerca de três anos.
Felipe Santos registrou as transformações urbanas, ambientais e sociais impactadas pela
construção de uma estrada. Acompanhou o desenvolvimento do projeto, documentou
toneladas de ferro e concreto, os maquinários gigantescos, a detonação de rocha e
escavações de túneis, andou pelos viadutos e pontilhões. Viu de muito perto a mudança
que estava ocorrendo em vários pontos da cidade com o traçado da nova malha viária da
estrada que quando pronta, trará desenvolvimento e fluidez no tráfego de acesso às
cidades da região. As imagens são de suas vivências nos canteiros de obras, junto aos
operários – os grandes personagens deste documento fotográfico – com quem dividiu os
dias, o transporte, o almoço e muito suor e trabalho.
“Esse projeto traz humanidade para o concreto e revela a musculatura que suporta e
articula a engenharia. A voz doce e ponderada de Felipe Santos escondia o rugido de um
leão, que se expressa por meio de sua obra, conduz o nosso olhar, abre um portal e revela
o suor, o sonho, a esperança e tantas outras relações que podemos estabelecer com
outros seres humanos, as quais não percebemos quando passamos de carro sobre um
viaduto. Essas imagens nos dão noções de proporção e humanidade entre a existência na
sua natureza mais simples e a expectativa de dominação e controle desse nosso planetaquintal” conta Luciano Draetta, palhaço e produtor cultural, convidado pelo fotógrafo para
apresentar a exposição.
A inspiração
O projeto fotográfico foi inspirado na coleção temática de fotos antigas do Arquivo Público
de Caraguatatuba, “Arino Sant’Ana de Barros” e trechos do livro Santo Antônio de
Caraguatatuba, sobre a construção da estrada de rodagem Parahybuna-Porto de São
Sebastião para ligar o Vale do Paraíba ao Litoral Norte, a atual Rodovia dos Tamoios (Sp99). “Essa história e os registros fotográficos são de 1930 e o idealizador do projeto para a
abertura da estrada de rodagem foi o comandante Edgard Armond que passava férias em
São Sebastião e percebeu que o litoral norte estava praticamente isolado do mundo por
vias
terrestres”,
conta
Santos.
Em busca de autorização para adentrar à obra do trecho ‘Contorno’ e realizar o registro
documental de um processo similar ao do passado, Felipe realizou o projeto que contém
um grande valor histórico para o município de Caraguatatuba. “Além de documentar fatos,
tem a função de prova e informação. Mostra o grande impacto social, urbano e ambiental
causado pela construção de uma rodovia, contribui para a história, a memória para futuras
gerações”, finaliza.
Sobre Felipe Santos
Fotógrafo autoral, natural de Guarulhos e residente em Ilhabela, no litoral norte de São
Paulo. Dedica-se à fotografia desde 2011. Olhar atento, sensível, observador incansável
fez da fotografia sua forma de expressão. Formado pela escola Mercado Artístico Brasil e
Escola Vanguardista de Arte, foi membro do núcleo de fotografia da Oficina Cultural Altino
Bondesan e membro do Foto Clube Câmera e Luz. Participou do workshop “Como ler suas

próprias fotografias – A construção de imagens como percurso autoral” com a
pesquisadora e antropóloga Georgia Quintas no Madalena Centro de Estudo da Imagem.
Teve participações em concursos e prêmios como o Nacional Pierre Verger, Diário
Contemporâneo de fotografia e Urbs Brasil entre outros; realizou palestra sobre fotografia
autoral na “Casa do Caminho”, centro de reabilitação para moradores de rua em
Caraguatatuba.
Atualmente dedica-se a projetos de fotografia documental no litoral norte de São Paulo. Em
2020 seu projeto ‘Máscaras do Olhar’ foi contemplado no edital da Semana da Arte de
Ilhabela e em 2021 está produzindo o projeto Retratos da Comunidade por meio do edital
de fomento da Lei Aldir Blanc nº 14. 017/2020 da Prefeitura de Ilhabela.
Serviço:
Exposição
presencial:
Mudanças
de
um
Contorno,
de
Felipe
Santos
Onde: Pontos de ônibus na avenida da Praia – Praças Ton Ferreira e Dr. Diógenes Ribeiro
de Lima – Avenida Dr. Arthur da Costa Filho – Centro – Caraguatatuba – SP
Lançamento
da
exposição
Exibição
do
Vídeo-Exposição
Quando: 20
de
julho,
às
20h
Live
Processo
Criativo
Quando:
dia
21
de
julho,
às
19h
Live
Fotografia
Autoral
Quando: 12
de
agosto,
às
19h
Onde: https://www.youtube.com/channel/UC-RNndA-v6FPgFgJFK0FLzQ
(Youtube/Mudanças
de
um
Contorno)
Site: www.mudancasdeumcontorno.art.br
https://www.instagram.com/exposicao.mudancasdeumcontorno/
https://www.facebook.com/mudancasdeumcontorno
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Diante de feminicídios, Caraguatatuba reforça a importância dos
serviços oferecidos à proteção da mulher

Mesmo diante dos avanços na defesa dos direitos da mulher, a violência ainda é um
assunto que necessita ser falado. Caraguatatuba presenciou em menos de uma semana
casos de feminícidio que chocaram a cidade pela forma como ocorreram. Muitas vezes, por
medo ou intimidação, as vítimas de violência doméstica não denunciam os agressores e o
final pode ser brutal.
Em Caraguatatuba, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) atua na investigação de
crimes contra a mulher, cometidos no âmbito doméstico e familiar, além de delitos contra
a dignidade sexual de mulheres, crianças e adolescentes e no enfrentamento aos crimes
envolvendo crianças e adolescentes, tais como maus-tratos, tortura, abandono de incapaz,
entre outros.
Segundos dados da DDM, os crimes com maior incidência foram de lesão corporal e
ameaça no âmbito da violência doméstica, com 553 boletins de ocorrência desta natureza
registrados de 2020 até os dias de hoje. A Delegacia já conseguiu esclarecer cerca de 220
casos, resultando na prisão ou aplicação de medidas protetivas contra o agressor.
Outro dado foi o aumento dos casos de feminicídios. Em 2020, nenhum caso foi registrado,
este ano, já foram quatro registros na DDM.
A delegada da mulher, Patrícia Casanova Crivochein, reforça às mulheres para que façam a
denúncia e, o mais importante, que auxiliem nas investigações, comparecendo ao Instituto
Médico Legal (IML) para realização do exame de corpo de delito, apresentando
testemunhas e documentos para contribuir no esclarecimento dos casos.
“A sociedade também precisa colaborar. Ser testemunha, ou “meter a colher”, é um passo
importante na defesa das mulheres, que muitas vezes se veem sozinhas nessa luta. Mas
não estão! Devemos nos sentir empoderadas e encorajadas a nunca se calar diante da
violência. Uma por todas, todas por uma. Esse é o lema! Estou à disposição de todas”,
ressaltou a delegada.
Caraguatatuba possui uma rede de proteção que auxilia na resolução dos casos. O Centro
Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), inaugurado em 2017, presta atendimento às
mulheres vítimas de violência.
As denúncias chegam ao CIAM por meio da Delegacia da Mulher (DDM), Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) ou por demanda espontânea, quando a própria vítima busca

ajuda. O processo de acolhimento é realizado em duas por etapas: avaliação e
acompanhamento.
Na avaliação é classificado o risco do caso e decidido junto com a mulher as medidas que
serão tomadas. Após esse primeiro contato, a vítima passa por orientação com assistente
social, psicóloga e orientação jurídica.
Já o acompanhamento é realizado por meio de atendimentos individualizados, visita
domiciliar e grupos (suspensos agora devido à pandemia).
O objetivo é o empoderamento das mulheres por meio de espaços de reflexão e
conhecimento dos seus direitos, permitindo assim com que ela ressignifique a violência
sofrida e trace novos planos para sua vida.
Para denunciar qualquer ato de violência contra a mulher, ligue 180. Esse número
é gratuito, confidencial (anônimo) e funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive
finais de semana e feriados, e pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil.
Dados da violência
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), coordenado pela
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, é o responsável por atender todos os
casos de violência do município, seja criança, adolescente, mulher ou idoso que tiveram
seus direitos violados. Em 2021, os números de atendimento, principalmente com
crianças, adolescente e mulheres, aumentaram.
A violência psicológica registrou um aumento de 30% nos casos contra criança e
adolescente. Já em relação às mulheres os números triplicaram. O confinamento imposto
pela pandemia da Covid-19 evidenciou ainda mais os casos de violência doméstica no
Brasil.
Serviço:
– Centro Integrado de Atendimento à Mulher – CIAM – Avenida Cuiabá, 400 – Indaiá
(próximo ao AME)
Telefone: 3883-9908
Horário de atendimento: segunda a sexta, das 9h às 15h
– Delegacia de Defesa da Mulher – DDM – Avenida Maranhão, 341 – Jardim Primavera
Telefone: 3882-3242
Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 9h às 18h
– Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas – Rua Senador Feijó,
165 – Jardim Aruan
Telefone: (12) 3886-2960
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Ciapi de Caraguatatuba promove live sobre Fortalecimento Muscular

Nesta quarta-feira e sexta-feira (21 e 23), às 9h, o professor de Educação Física, Douglas
Fabiano, vai dar uma aula virtual de fortalecimento muscular para pessoas na terceira
idade.
Para
participar
da live basta
acessar
o
aplicativo
Zoom,
com
o
link: https://us04web.zoom.us/j/75638891761. O ID da reunião é: 756 3889 1761 e a
senha de acesso: ciapi.
A iniciativa do evento é do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao
Idoso (Ciapi), administrado pelo IDGT – Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia
e Pesquisa em Saúde e Assistência Social, com supervisão da Secretaria dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi).
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Caraguatatuba vacina população adulta em situação de rua contra
Covid

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Social e
Cidadania e Saúde, vacinou a população acima de 18 anos em situação de rua contra a
Covid-19.
A abordagem foi feita por uma equipe de cada secretaria que percorreu os bairros Jardim
Jaqueira, Centro e Martim de Sá. A vacinação para esse público ocorreu na última semana.
Ao todo, 46 pessoas receberam o imunizante.
Para garantir a imunização dessa parte da população, a Prefeitura optou por utilizar a
vacina ‘Janssen’, a dose única.
Os profissionais entenderam que não seria ideal imunizar essas pessoas com outra vacina
que necessitasse de duas doses, pela dificuldade em alcançar a imunização completa.
A vacinação dessa população também é muito importante por serem mais vulnerável e não
conseguir seguir os protocolos sanitários. Além disso, a Secretaria de Saúde considera que
a vacinação é essencial para controle da doença no município.
A secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Ângela Sbruzzi, reforça que o grupo é
de extrema vulnerabilidade social, com hábitos e vivências diferenciados. “Nesse sentido,
a vacinação contra a Covid-19 torna-se prioritária a essa população”.
Ângela ainda ressalta que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania tem
intensificado diariamente a abordagem social para a população em situação de rua, em
parceria com a ‘Casa do Caminho’ e a ‘Comunidade Restituí’. “Nós ofertamos acolhimento
provisório, retorno ao município de origem e a possibilidade de reinserção social e
familiar”.
Abordagem social
Diariamente, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania realiza o
serviço de abordagem em pontos estratégicos da cidade como forma de acolhimento das
pessoas em situação de rua.
Na última semana, a ação foi feita em parceria com a Secretaria de Urbanismo e Polícia
Militar e abordou 15 pessoas, mas apenas cinco aceitaram acolhimento para o abrigo
provisório.

Neste ano, cerca de 800 pessoas foram abordadas. Durante a abordagem, é ofertado o
encaminhamento para uma Casa Transitória (onde é fornecida alimentação completa,
acompanhamento médico e psiquiátrico, ocupacional e, ao longo do processo de
recuperação, são realizados tentativas de reintegração à sociedade), acompanhamento
técnico pelo CREAS, encaminhamentos para internação (dependência química) e ainda a
regularização de documentos e benefícios.
Como ajudar de maneira correta?
Ao deparar-se com pessoas em situação de rua o cidadão ou entidade que deseja ajudar
deve entrar em contato com as equipes da Casa Transitória Casa do Caminho ou do CREAS
que tomarão as devidas providências.
Quando a situação envolver brigas, ameaças, atos de vandalismo, tráfico de drogas ou
qualquer tipo de violência a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo 190.
Serviço:
Casa Transitória Casa do Caminho – Rua Banco Itaú, 201, Porto Novo. Telefone: (12)
3887-6287
Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) – Rua Senador Feijó,
165, Jardim Aruan. Telefone: (12) 3886-2960
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Equipe de Caraguatatuba é campeã no Campeonato Brasileiro de
Maratonas Aquáticas

A equipe de Natação de Caraguatatuba foi campeã, por equipe, na prova dos 7,5 km da 1ª
Etapa do Brasileiro de Maratonas Aquáticas disputado em São Luís (MA), nos últimos dias
17 e 18.
O técnico João Baduca disse que o trabalho continuado na piscina do Centro Esportivo
Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) e o empenho dos nadadores possibilitaram o
excelente resultado nessa prova.
“Só tenho a agradecer aos atletas por traduzir na água o que fazemos incansavelmente
nos treinos. Agradeço aos pais e mantenedoras, ao prefeito Aguilar Junior e ao secretário
de Esportes, Edvaldo Ormindo da Silva, por confiarem no meu trabalho Também à minha
família e toda minha equipe multidisciplinar por acreditarem nesse sonho”, declarou o
técnico João Baduca.
Resultado Geral Feminino na prova 7,5km: 3º lugar – Isabela Perrone
Resultados por Categoria prova 7,5km.
Infantil Masculino: 6º lugar – Vitor Kanashiro; 8º lugar – Raphael Juliano Frazão
Juvenil Feminino: 1º lugar – Natália Lobo.
Juvenil masculino: 7º lugar – Theo Melquíades
Júnior Feminino: 2º lugar – Isabela Perrone.
Júnior Masculino: 3º lugar – Giovanni Boninsenha.
Sênior Feminino: 2º lugar – Rafaela Monilly
Resultados por Categoria prova 5km
Infantil Masculino: 9º – Vitor Kanashiro; 7º lugar – Raphael Frazão
Juvenil Feminino: 2º lugar – Natália Lobo
Júnior Feminino: 3º lugar – Isabela Perrone
Júnior Masculino: 5º lugar – Giovanni Boninsenha
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Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba alerta para golpe do SMS
em clonagem de celular

A Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba alerta para um golpe aplicado com o objetivo
de clonar celulares. Criminosos estariam ligando para comerciantes, se passando por
fiscais, e inventando que aquele comerciante estaria cometendo alguma irregularidade e
precisaria ser fiscalizado.
Com isso, o golpista informa que vai mandar um SMS e que a pessoa deve acessar esse
arquivo, digitando números no próprio SMS, para saber quais seriam as irregularidades. A
orientação é para não digitar e não acessar nada no celular.
Uma das vítimas relata que recebeu ligação no telefone fixo, onde o criminoso informa que
seria da Secretaria e recebia reclamações de que o estabelecimento estaria recebendo
pessoas sem uso de máscara. O golpista ‘enrolou’ ao telefone, disse que não foi fiscalizar
pessoalmente porque tinha muito serviço e que ia mandar um protocolo pelo SMS.
A vítima digitou os números solicitados e enviou por SMS. Sua irmã, que estava ao seu
lado, já recebeu na mesma hora a mensagem do golpe e um cliente chegou a realizar uma
transferência de mais de R$ 4 mil na conta que recebeu pelo número da vítima. O prejuízo
já soma R$ 10 mil.
O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, alerta que essa não é a forma de trabalho das
equipes. “Não enviamos ou fazemos nenhuma fiscalização por telefone. Nossos fiscais
vão in loco e, se houver necessidade, fazem a autuação no local”.
Conforme Cardozo, a pasta tem recebido reclamações neste sentido e a orientação é que
seja registrado boletim de ocorrência.
Dicas para evitar golpes
Não clique em links externos, nem faça download de arquivos anexos. Se chegar número
de telefone, não ligue de volta. Procure o número oficial na internet, caso precise fazer
contato.
Jamais digite qualquer número que receber, seja por SMS ou aplicativo (como WhatsApp).
Nunca informe sua senha, que é secreta e pessoal. Mensagens surpresas podem ser uma
bomba. Não responda se não conhece. Se suspeita de golpe, bloqueie o número, sem
responder.
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Fogo no Mirante do Camaroeiro é controlado e está em investigação
O fogo no Mirante do Camaroeiro começou por volta das 17h30 e foi controlado por
volta das 18h15 desta segunda-feira

A Prefeitura de Caraguatatuba informa que o fogo no Mirante do Camaroeiro começou por
volta das 17h30 e foi controlado por volta das 18h15 desta segunda-feira (19).
A guarnição do Corpo de Bombeiros com seis homens mais a viatura auto bomba, e apoio
de dois agentes da Defesa Civil foi dividida em duas frentes com uso de duas mangueiras.
Foram utilizados cerca de 6 mil litros de água para controlar as chamas que destruíram
uma área de aproximadamente 4 hectares.
Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Uma equipe da perícia deve ir até o Morro do
Camaroeiro para iniciar as investigações.
Devido ao tempo seco, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros alertam para não jogar
bitucas de cigarros na mata, fazer fogueira e mesmo deixar objetos que possam refletir a
luz solar.
Em Caraguatatuba, é proibida a queimada em todo perímetro urbano do município com
base na lei municipal 1.630 de 2007. A desobediência pode acarretar em multa no valor
de 200 VRMs, o que representa R$ 714. Em caso de reincidência a multa dobra de valor.
Quem observar algum tipo de queimada nestas condições pode denunciar anonimamente
na Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 3897-2530.
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Mulher é morta a tiros pelo companheiro em Caraguatatuba
O homem cometeu suicídio após o crime

Um homem matou a sua esposa e, após o crime, cometeu suicídio nesta terça-feira (20),
em Caraguatatuba.
Segundo a polícia, o crime aconteceu no bairro Olaria e foi cometido na frente dos dois
filhos do casal, um de 13 anos e outro de nove anos. A equipe foi acionada para uma
ocorrência de briga de casal, mas ao chegarem na residência informada, o homem de 50
anos e a mulher de 33 anos estavam mortos.
De acordo com os filhos do casal, os pais iniciaram uma discussão, quando o homem
sacou a arma e atirou contra a esposa. Após os tiros, o homem cometeu suicídio.
As crianças correram para a casa da avó e pediram por ajuda. Elas não ficaram feridas. O
caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
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Caraguatatuba vacina população adulta em situação de rua contra
Covid-19
A prefeitura optou por utilizar a vacina ‘Janssen’, de dose única

A Prefeitura de Caraguatatuba inicou, na última semana, a vacinação da população acima
de 18 anos em situação de rua contra a Covid-19. A abordagem foi feita por uma equipe de
cada secretaria que percorreu os bairros Jardim Jaqueira, Centro e Martim de Sá. Ao todo,
46 pessoas receberam o imunizante.
A prefeitura optou por utilizar a vacina ‘Janssen’ nessa população, por ser de dose única.
Os profissionais entenderam que não seria ideal imunizar essas pessoas com outra vacina
que necessitasse de duas doses, pela dificuldade em alcançar a imunização completa.
A vacinação dessa população também é muito importante por serem mais vulnerável e não
conseguir seguir os protocolos sanitários. Além disso, a Secretaria de Saúde considera que
a vacinação é essencial para controle da doença no município.
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Homem é morto a tiros em Caraguatatuba
O crime aconteceu no bairro Tinga

Um homem foi morto a tiros nesta terça-feira (20), no bairro Tinga em Caraguatatuba.
Segundo a polícia, a vítima estava passando pela Rua Antônio dos Santos quando foi
atingido por disparos. O crime foi próximo a creche e posto de saúde do bairro.
A região é alvo constante de operações policiais contra o tráfico de drogas. O caso está
sendo investigado pela Polícia Civil e, até a publicação da matéria, ninguém foi preso.
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ATUALIZAÇÃO DO INCÊNDIO NO MIRANTE DO CAMAROEIRO.

Conforme informamos mais cedo neste Diário, um incêndio ocorrido no final da tarde desta
segunda-feira (19), destruiu uma área de cerca de 4o mil m² de vegetação no Mirante do
Camaroeiro, em Caraguatatuba. O combate ao fogo foi feito por equipes do Corpo de
Bombeiros, com apoio da Defesa Civil da cidade. De acordo com a Prefeitura, o fogo no
Mirante do Camaroeiro começou por volta das 17h30 e foi controlado por volta das 18h15.
A guarnição do Corpo de Bombeiros com seis homens mais a viatura auto bomba, e apoio
de dois agentes da Defesa Civil foi dividida em duas frentes com uso de duas mangueiras.
Foram utilizados cerca de 6 mil litros de água para controlar as chamas que destruíram
uma área de aproximadamente 4 hectares. Segundo a Prefeitura, ainda não se sabe o que
provocou o incêndio. Na terça-feira (20), uma equipe da perícia deve ir até o Morro do
Camaroeiro para iniciar as investigações. Devido ao tempo seco, a Defesa Civil e o Corpo
de Bombeiros alertam para não jogar bitucas de cigarros na mata, fazer fogueira e mesmo
deixar objetos que possam refletir a luz solar. Em Caraguatatuba, é proibida a queimada
em todo perímetro urbano do município com base na lei municipal 1.630 de 2007. A
desobediência pode acarretar em multa no valor de 200 VRMs, o que representa R$ 714.
Em caso de reincidência a multa dobra de valor. Quem observar algum tipo de queimada
nestas condições pode denunciar anonimamente na Secretaria de Meio Ambiente pelo
telefone 3897-2530.
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OPERAÇÃO PRAIA LIMPA: 33 TONELADAS DE RESÍDUOS RECOLHIDOS.

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) de Caraguatatuba percorreu na manhã de sextafeira (16) as praias da região Central da cidade com o mutirão ‘Operação Praia Limpa’. A
equipe da empresa terceirizada Pioneira, envolvendo 70 funcionários, fez a limpeza da
praia do Camaroeiro até a ponte do Rio Santo Antônio. Cerca de 33 toneladas de resíduos
foram recolhidas da faixa de areia. Além da recolha, a equipe faz a manutenção da
vegetação com roçadeira, deixando a praia com um aspecto melhor para os banhistas e
visitantes. A força-tarefa de limpeza de praias tem ocorrido toda sexta-feira e o principal
objetivo é manter as praias limpas, retirando os microlixos e resíduos rejeitados pelo mar.
@caraguatatuba_oficial @aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar
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HOMEM MATA A ESPOSA NA FRENTE DO FILHO E SE MATA EM
CARAGUATATUBA.

Um homem matou a esposa na frente do filho e depois se matou em Caraguatatuba. O
crime aconteceu por volta das 05 horas da madrugada desta terça-feira (20), no bairro
Olaria. Por volta das 06h, uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, foi
acionada para atendimento de ocorrência. No local um homem, de 50 anos, após discutir
com a esposa, de 33 anos, efetuou um disparo com uma arma de fogo na cabeça da
vítima ao lado do filho, de 13 anos, e na sequência com um disparo na cabeça, comeu
suicídio. A arma do homem ainda teria falhado duas vezes antes de ele cometer suicídio. O
casal era casado há aproximadamente 15 anos e estava em processo de separação. Na
casa ainda havia outra criança de 9 anos que junto com o irmão correram para casa da
avó, e pediram socorro. O irmão da vítima esteve no local para conversar com os policiais.
O crime está sendo investigado pela polícia de Caraguatatuba.
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CARAGUÁ FAZ BALANÇO DOS PRIMEIROS SEIS MESES DO NOVO
GOVERNO DE AGUILAR E DR. JOSÉ ERNESTO.

A Prefeitura de Caraguatatuba, durante o primeiro semestre de 2021, planejou e executou
diversos serviços, sendo o principal deles ainda a luta contra a pandemia da Covid-19.
Entre as ações em destaque, temos as 82 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid19, intevenção na Praiamar Transportes e o planejamento para a retomada econômica.
Desde o início da vacinação no município, a Prefeitura de Caraguatatuba se mostrou
pronta, preparada e organizada para gerir as doses dos imunizantes. Com a chegada do
‘Vacina Caraguá’, a população conheceu um sistema eficaz, que evitou filas, aglomerações
e garantiu que todos os cadastrados recebessem a sua dose. Outro ponto importante dos
primeiros meses do ano foi a intervenção na empresa Praiamar Transportes. Apenas em
três meses, a Prefeitura de Caraguatatuba reformulou por completo as linhas das regiões
norte e sul da cidade e agora estuda os aprimoramentos das linhas da região central. A
intervenção trouxe ainda benefícios para os trabalhadores da empresa, que desde 2018
estavam com seus salários, banco de horas e vale-alimentação congelados. Através de
assembleias e reuniões, a Prefeitura de Caraguatatuba entrou em acordo com o sindicato
da categoria, reajustando os benefícios dos colaboradores. Além disso, a gestão municipal
já pensa na retomada econômica, graças ao avanço da vacinação na cidade, e o início dela
será marcada pelo maior evento gastronômico da região: o Caraguá a Gosto. A 16ª edição
do festival será realizada neste ano de forma híbrida, com as pessoas podendo utilizar o
delivery ou indo até os restaurantes participantes, para a degustação dos pratos. Foram
realizadas ainda muitas ações em áreas como: Fundo Social, Urbanismo, Turismo, Serviços
Públicos, Meio Ambiente, Obras Públicas e Educação, entre outras. @caraguatatuba_oficial
@aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar

Clipping de Notícias: 20/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Diário do Caiçara

CARAGUATATUBA ALERTA PARA GOLPES POR SMS EM
COMERCIANTES.

A Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba alerta para um golpe aplicado com o objetivo
de clonar celulares. Criminosos estariam ligando para comerciantes, se passando por
fiscais, e inventando que aquele comerciante estaria cometendo alguma irregularidade e
precisaria ser fiscalizado. Com isso, o golpista informa que vai mandar um SMS e que a
pessoa deve acessar esse arquivo, digitando números no próprio SMS, para saber quais
seriam as irregularidades. A orientação é para não digitar e não acessar nada no celular.
Uma das vítimas relata que recebeu ligação no telefone fixo, onde o criminoso informa que
seria da Secretaria e recebia reclamações de que o estabelecimento estaria recebendo
pessoas sem uso de máscara. O golpista ‘enrolou’ ao telefone, disse que não foi fiscalizar
pessoalmente porque tinha muito serviço e que ia mandar um protocolo pelo SMS. A vítima
digitou os números solicitados e enviou por SMS. Sua irmã, que estava ao seu lado, já
recebeu na mesma hora a mensagem do golpe e um cliente chegou a realizar uma
transferência de mais de R$ 4 mil na conta que recebeu pelo número da vítima. O prejuízo
já soma R$ 10 mil. O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, alerta que essa não é a
forma de trabalho das equipes. “Não enviamos ou fazemos nenhuma fiscalização por
telefone. Nossos fiscais vão in loco e, se houver necessidade, fazem a autuação no local”.
Conforme Cardozo, a pasta tem recebido reclamações neste sentido e a orientação é que
seja registrado boletim de ocorrência. Não clique em links externos, nem faça download de
arquivos anexos. Se chegar número de telefone, não ligue de volta. Procure o número
oficial na internet, caso precise fazer contato. Jamais digite qualquer número que receber,
seja por SMS ou aplicativo (como WhatsApp). Nunca informe sua senha, que é secreta e
pessoal. Mensagens surpresas podem ser uma bomba. Não responda se não conhece. Se
suspeita de golpe, bloqueie o número, sem responder. @caraguatatuba_oficial
@aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar
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HOMEM É BALEADO E MORRE EM CARAGUATATUBA.

Um homem morreu baleado em Caraguatatuba. O crime aconteceu na noite de terça-feira
(20), no bairro do Tinga em Caraguatatuba. A região é conhecida pelo constante
patrulhamento da Polícia Militar e também tem pontos de tráfico de drogas. Não se sabe a
motivação do crime, que aconteceu perto de uma creche e ao posto de saúde do bairro.
Ninguém foi preso. O crime será investigado pela polícia civil. A terça-feira foi trágica em
Caraguatatuba. Mais cedo, um homem matou a esposa e se suicidou na sequência. O
crime aconteceu em frente aos filhos.
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Homem de 50 anos mata esposa na frente dos filhos em
Caraguatatuba
Ele cometeu suicídio logo depois. Ocorrência foi no bairro Olaria

Um homem de 50 anos matou a tiros sua esposa de 33 anos na manhã desta terça-feira
(20), no bairro Olaria, em Caraguatatuba. Ele se matou logo após o crime.
De acordo com a Polícia Militar, o homem matou a esposa após uma discussão. O filho de
13 anos estava com a mãe no momento. Ele conseguiu fugir junto com seu irmão, que
possui nove anos para pedir socorro na casa da avó.
Eles eram casados há 15 anos. Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima e o
homem de 50 anos já estavam mortos.
Violência contra a mulher
Na última semana, um funcionário da prefeitura de Caraguatatuba matou a namorada e as
duas filhas adolescentes dela no bairro Martim de Sá. Após o crime, ele fugiu na mata,
sendo encontrado por policiais militares na noite do mesmo dia. Houve confronto e ele foi
morto a tiros.
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Homem é morto a tiros no Tinga, em Caraguatatuba
Crime foi próximo ao posto de saúde do bairro. Ninguém foi preso

Um homem foi morto a tiros no bairro Tinga na noite desta terça-feira (20), em
Caraguatatuba, Litoral Norte de São Paulo.
A vítima estava pela Rua Antônio dos Santos, quando alvo dos disparos. O crime foi
próximo a creche e posto de saúde do bairro.
A região é alvo constante de operação policial devido ocorrência relacionadas ao tráfico de
drogas.
O caso será investigado pela Polícia Civil. Ninguém foi preso.
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Homem mata companheira a tiros no bairro Olaria em Caraguatatuba,
e comete suicídio

Um homem matou a esposa e depois cometeu suicídio em Caraguatatuba nesta terça-feira
(20). De acordo com a polícia, o crime foi cometido na casa do casal na frente dos dois
filhos, de 13 e nove anos.
O crime aconteceu no bairro Olaria, por volta das 6h. De acordo com a polícia, eles foram
acionados para uma briga de casal, mas ao chegarem ao imóvel encontraram o homem de
50 anos a mulher de 33 anos mortos.
De acordo com os filhos, os pais estavam tendo uma discussão, quando o homem sacou a
arma e atirou contra a esposa. Depois, ele cometeu suicídio. As crianças correram para a
casa da avó, próxima ao local e pediram por ajuda. Elas não ficaram feridas.
De acordo com a Polícia Civil, o casal estava junto há 15 anos e o homem trabalhava como
jardineiro. A polícia ainda investiga a procedência da arma usada no crime. A suspeita é de
que a motivação tenha sido ciúme.
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Em Caraguá, tabacaria é interditada e restaurante multado por
aglomeração

Fiscais da Vigilância Sanitária de Caraguatatuba realizaram novas ações durante o fim de
semana. Na sexta-feira foi interditada uma tabacaria no centro da cidade, com apoio da
Visa Estadual, que além de descumprir a capacidade permitida (60%), estava com pessoas
fumando no local, o que é proibido pelo Estado. Um restaurante também foi autuado.
A autuação resultou em multa de R$ 12.553,50 para a tabacaria. Na semana passada, o
local já havia sido autuado por estar com a capacidade acima do permitido também e ser
flagrado aberto fora do horário determinado, que é até às 23h.
Também no centro da cidade, um restaurante foi autuado em cerca de R$ 9.000,00 por
manter aglomeração, pessoas sem máscaras e som alto, com volume além do permitido
pela legislação. Esta ação também contou com o apoio da Vigilância Sanitária do Estado.
Ainda no final de semana, fiscais de Posturas (Urbanismo) e do Comércio (Fazenda)
realizaram cerca de 200 vistoriais para verificar o cumprimento do atual decreto municipal
(1.484), que estabelece lotação máxima de 60% da capacidade de cada estabelecimento e
funcionamento até 23h.
Já a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, por meio do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), juntamente com a Polícia
Militar, reforçou as ações para coibir os chamados “fluxo/rolezinho” e realizou 671
abordagens a pessoas sem máscaras.
Os fiscais de posturas também atenderam 18 denúncias de perturbação, por meio da
central ‘156’, e uma delas resultou em multa no valor de R$ 1.720,40.
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Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba alerta para golpe do SMS
para clonagem de celular
A Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba alerta para um golpe aplicado com o objetivo
de clonar celulares. Criminosos estariam ligando para comerciantes, se passando por
fiscais, e inventando que aquele comerciante estaria cometendo alguma irregularidade e
precisaria ser fiscalizado.
Com isso, o golpista informa que vai mandar um SMS e que a pessoa deve acessar esse
arquivo, digitando números no próprio SMS, para saber quais seriam as irregularidades. A
orientação é para não digitar e não acessar nada no celular.
Uma das vítimas relata que recebeu ligação no telefone fixo, onde o criminoso informa que
seria da Secretaria e recebia reclamações de que o estabelecimento estaria recebendo
pessoas sem uso de máscara. O golpista ‘enrolou’ ao telefone, disse que não foi fiscalizar
pessoalmente porque tinha muito serviço e que ia mandar um protocolo pelo SMS.
A vítima digitou os números solicitados e enviou por SMS. Sua irmã, que estava ao seu
lado, já recebeu na mesma hora a mensagem do golpe e um cliente chegou a realizar uma
transferência de mais de R$ 4 mil na conta que recebeu pelo número da vítima. O prejuízo
já soma R$ 10 mil.
O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, alerta que essa não é a forma de trabalho das
equipes. “Não enviamos ou fazemos nenhuma fiscalização por telefone. Nossos fiscais vão
in loco e, se houver necessidade, fazem a autuação no local”.
Conforme Cardozo, a pasta tem recebido reclamações neste sentido e a orientação é que
seja registrado boletim de ocorrência.
Dicas para evitar golpes
Não clique em links externos, nem faça download de arquivos anexos. Se chegar número
de telefone, não ligue de volta. Procure o número oficial na internet, caso precise fazer
contato.
Jamais digite qualquer número que receber, seja por SMS ou aplicativo (como WhatsApp).
Nunca informe sua senha, que é secreta e pessoal. Mensagens surpresas podem ser uma
bomba. Não responda se não conhece. Se suspeita de golpe, bloqueie o número, sem
responder.
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Circuito Litoral Norte apoia Festival Gastronômico Caraguá A Gosto
O evento, que já é tradicional em Caraguatatuba, movimenta o cenário da
gastronomia do Litoral Norte de São Paulo

A 16ª edição do Caraguá A Gosto vai ocorrer de 1º de agosto a 7 de setembro de 2021 em
Caraguatatuba, reunindo 69 participantes e 115 pratos que serão disponibilizados para os
clientes e turistas. Os números mostram o crescimento de um dos maiores eventos
gastronômicos do Litoral Norte de São Paulo.
Este ano, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, optou em
autorizar a participação de todos que se inscreveram, como forma de aquecer ainda mais
este segmento tão afetado pela pandemia da Covid-19. Lembrando que esta edição pode
ser presencial, delivery ou drive thru, de acordo com os protocolos sanitários do momento.
Comparado com a edição de 2020, são 19 estabelecimentos a mais e mais 36 pratos que
poderão ser saboreados pelos clientes.
“Este ano o prefeito Aguilar Junior entendeu que, devido à procura, seria importante deixar
participar todos os interessados, porque eles acreditam e apostam no sucesso do Caraguá
A Gosto”, explica a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis.
Ela diz ainda estar surpresa com a quantidade de comerciantes que optaram por colocar
dois pratos no evento – a exigência mínima era um – perfazendo 115 opções para o
consumidor. Agora, a equipe da Secretaria de Turismo confere as documentações e a
divisão dos pratos entre as 10 categorias.
As categorias são:
•

Carnes e Aves: pratos à base de carnes e aves;

•

Comida de Boteco: petiscos e porções;

•

Culinária Internacional: pratos da culinária internacional;

•

Frutos do Mar: pratos à base de Frutos do Mar;

•

Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;

•

Pizzas: pizzas;

•

Sabor de Praia: petiscos ou porções de frutos do mar;

•

Sobremesas Frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;

•
Confeitaria: tipo de culinária baseado no preparo e decoração de diversos pratos
doces como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres,
•
Café: preparo de bebidas e/ou sobremesas que tenham o café como principal
ingrediente.
Com este número recorde de inscritos, também aumenta o trabalho social do evento, uma
vez que cada estabelecimento deve doar uma cesta básica por cada prato inscrito ao
Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba.
Os pratos mais votados e consumidores que participarem desta edição serão premiados.
“O Caraguá a Gosto já se tornou uma referência na gastronomia do Litoral Norte, com uma
grande variedade de pratos típicos da região para todos os gostos. É muito importante
essa retomada de eventos com protocolos e formato seguro para a economia regional”,
acrescenta o presidente Interino do Circuito Litoral Norte, Gustavo Monteiro.
O consórcio turístico, que integra Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e
Ubatuba, vem intensificando seu apoio aos esforços das cidades em retomar as atividades
turísticas e eventos de maneira gradual e segura.
Além disso, o Circuito Litoral Norte vem apostando em roteiros além do Sol e Praia, tais
como Gastronômico, Náutico, de Observação de Cetáceos e de Base Comunitária, para
ressaltar a vocação turística da região e oferecer atrativos cada vez mais completos aos
visitantes.
Mais informações: www.circuitolitoralnorte.tur.br
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